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Úvodní slovo 
 

Kniha, kterou právě držíte v rukou, vznikla v rámci projektu „Rozvoj kompetencí učitelů 

související s reformou“ a je určena učitelům němčiny na středních školách. 

Klade si za cíl povzbudit učitele k práci s autentickým materiálem, jakým jsou např. různé 

žurnalistické texty prezentované v německy psaných novinách. Právě v tisku totiž učitel 

nalezne nejen novinové články, ale také novinové titulky, infografiky, reklamy, citáty, 

inzeráty, karikatury, fotografie a další. Kniha není jen jednou z mnoha teoretických příruček, 

ale přináší nápady a náměty pro práci s textem, nabízí úkoly s řešením a vzorové analýzy. 

 

V první kapitole připomeneme, jak důležité je v hodinách pracovat s výpověďmi 

obklopenými jejich přirozeným kontextem, tzn. s texty. Druhá a třetí kapitola se věnuje tisku 

a jednotlivým novinovým žánrům. 

V dalších sedmi kapitolách nabízíme sedm z celé řady způsobů, jak je možno pracovat 

s jazykem novin: Hra se slovy: práce s novinovými titulky, Výrazová nápaditost: analýza 

sportovní zprávy, Vytvoření vlastního textu: práce s žurnalistickým interview, Převyprávění: 

životní příběhy v novinovém portrétu, Práce s kompozity: reklama v tisku a Vytvoření 

skupinového projetu „Wir sind Manga-Helden“. Desátá kapitola pod názvem „Jak na 

odborné texty: analýza burzovních zpráv“ přináší několik praktických rad. 

 

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány dvojjazyčně. Protože žáci o novinových textech a jejich 

vlastnostech vědí jen málo, předchází vlastní práci s textem rozprava mezi učitelem a žáky 

v mateřském jazyce. Žáci tak získají užitečné informace a osvojí si potřebné vědomosti. 

Učitel v každé kapitole nalezne jak otázky, tak inspirující odpovědi. Teprve ve druhé fázi žáci 

přistupují k německy psanému novinovému textu a snaží se své myšlenky a odpovědi na 

otázky k textu formulovat německy, osvojují si německou slovní zásobu. Při plnění úkolů 

mají žáci možnost pracovat jak samostatně, tak ve dvojicích či skupinkách, a to nejen 

v hodinách němčiny, ale částečně také doma a s pomocí internetu. V každé kapitole učitel 

nalezne autentické texty, které je možno kopírovat a pracovat s nimi v hodinách. 

 

Třetí část knihy tvoří 10 didaktických testů, které jsou sestaveny podle vzoru testů Centra 

pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jedná se např. o testové úlohy s výběrem odpovědi, úlohy 

se stručnou odpovědí, úlohu přiřazovací, úlohy dichotomické a další. 
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1. Kouzlo autentických textů 
 

Cílem vyučování cizím jazykům je zprostředkovat žákům nejen informace o daném jazyce a 

jeho přirozeném prostředí (1.), o jazykovém systému a jeho zvláštnostech (2.), ale také naučit 

žáka reagovat, a to přiměřeně k dané komunikativní situaci, naučit ho rozumět a umět 

vyjádřit své myšlenky (3.). 

 

1. Informace o jazyce, o jazykové rodině, do které daný jazyk patří, a jeho přirozeném 

prostředí jsou důležité pro pochopení kulturního pozadí daného jazyka. Rozdíly v  

chování v různých komunikačních situacích budou jistě zanedbatelné mezi 

Středoevropany, budou se však lišit při komunikaci zástupců národů kulturně 

vzdálenějších a/nebo vyznávajících jiná náboženství. 

2. Informace o jazykovém systému daného jazyka umožní žákům strukturu jazyka 

pochopit, znalost jednotlivých struktur pomůže k jejich dešifrování při recepci a 

správnému porozumění textu (rozpoznat, že partner používá formy minulého času a 

hovoří tedy o něčem, co se již událo, rozpoznat vyjádření domněnky apod.) a 

v neposlední řadě umožní žákům získat schopnost vytvářet vlastní struktury a 

formulovat tak vlastní myšlenky (dokázat povyprávět o svých zážitcích v minulém 

čase, umět vyjádřit domněnku apod.). 

3. Schopnost jednat přiměřeně souvisí se schopností odhadnout typ komunikační 

situace (např. oficiální rozhovor mezi ředitelem školy a žákem) s ohledem na volbu 

přiměřených formulací a výrazů (použití spisovného výraziva, vykání atd.). 

 

Máme-li naučit žáka v daném jazyce komunikovat, musíme si jako učitelé uvědomit, že 

komunikace neprobíhá v izolovaných větách vytržených z kontextu, ale prostřednictvím 

textů vznikajících v určité komunikativní situaci – to znamená v určitém čase, na určitém 

místě za určitých podmínek a za účasti určitých komunikačních partnerů. To všechno jsou 

faktory, které ovlivňují vnímání textu (komunikátu) a jeho pochopení (recepci a následné 

rozluštění jazykového kódu a jeho aktuálního významu). 

 

Naučit komunikovat tedy znamená naučit žáka na jedné straně porozumět (verbálnímu 

sdělení, gestům, mimice) a na straně druhé přiměřeně reagovat (a to opět buď verbálně - 

vytvořením textu nebo nonverbálně – pomocí gest a mimiky). 

Nejlépe se tomu žák naučí v autentické komunikační situaci, v přirozeném jazykovém 

prostředí při komunikaci s rodilými mluvčími, nejlépe přímo v cizí zemi. Pokud žák tuto 

možnost nemá, je na nás učitelích, abychom mu pomohli dospět k této dovednosti tak, že 

budeme jednotlivá slovíčka, fráze, slovní spojení, gramatické konstrukce a další 
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nacvičovat v uměle vytvořených komunikačních situacích a pracovali s texty 

poskytujícími pro porozumění jednotlivých slov, slovních spojení a frází tak důležitý 

kontext. Na poli moderní didaktiky se hovoří o tzv. „textové didaktice“.1  

V následujícím úryvku si ukážeme, jak důležitý je právě kontext pro porozumění významu 

slova. Jako příklad nám poslouží adjektivum „schön“. 

Při výkladu budeme vycházet ze základních maxim textové gramatiky, jak je představil 

Heinemann2: 

 

a. Komunikace je jednání prostřednictvím textů, neboť základní jednotkou komunikace 

je právě text. Texty fungují jako nástroje komunikativní činnosti. Jinými slovy – když 

spolu hovoříme, vytváříme texty.  

Adjektivum schön a jeho český význam pěkný, se žáci naučí v první lekci libovolné 

učebnice německého jazyka. Naučí se ho používat ve spojeních Das Haus ist schön., Das 

ist schön. apod. V komunikační situaci, kdy manželský pár pozve své přátele na návštěvu 

do svého nového domu, budeme svědky rozhovoru, ve kterém má schön tři různé 

významy: 

A: Hallo, Claudia, wie geht´s?  

B: Hallo, Max, sss, es ist schön kalt da draußen. 

C: Hallo, habt ihr den Weg gut gefunden? 

D: Jaja, hallo. Max, hi, schön dich zu sehen! 

A: Na, kommt rein.  

B: Hmm, ein schönes Haus. 

D: Sehr schön. 

 

b. Všechny texty, také ty, jež používáme ve vyučování, náleží určitému textovému druhu. 

To znamená, že mají určitou strukturu (na první pohled viditelný tvar a členění) a 

jsou v nich užívány určité jazykové prostředky a formulace. Pokud se nám podaří 

správně textový druh rozpoznat, přistupujeme k jeho vnímání s určitým očekáváním, 

které usnadní jeho správné pochopení.  Tak například chápeme zprávu na titulní 

straně seriózních novin jako skutečně pravdivou a bereme ji vážně, zatímco ke glose, 

která vždy na stejném místě láká provokativním titulkem, přistupujeme s úsměvem 

na rtech  a očekáváme ironii, nadsázku, vtip a pointu. Takový text nebudeme zřejmě 

chápat doslovně. 

 

                                                 
1  Srov. Heinemann 2006:20 
2  Heinemann 2006:23 
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Podle struktury textu budeme výše uvedený text vnímat jako rozhovor. Jedná se o druh textu, 

ve kterém se komunikační partneři více či méně pravidelně střídají a reagují tak na různé 

podněty verbálně (slovně), či neverbálně (mimikou, gesty apod.). A právě u tohoto textového 

druhu, možná více než u jiných, spatřuji problém v tom, že rozhovory prezentované 

v učebních materiálech jsou většinou vytržené z kontextu a jsou situačně „prázdné“. Většinou 

nevíme nic o tom, jak osoby vypadají, kolik mají let, jaký je mezi nimi vzájemný vztah, 

v jakém prostředí rozhovor probíhá, jaké barvy, věci a zvuky tyto osoby obklopují, kolik je 

hodin, jak je teplo apod., pokud o těchto skutečnostech v rozhovoru přímo nepadne zmínka. 

 

c. Při procesech produkce a recepce textu není důležitá jen jeho formální stránka, ale 

také ostatní faktory, které se na interakci podílejí, jako jsou komunikační partneři, 

komunikační situace a záměr sdělení. 

Podívejme se pozorněji na náš rozhovor. Budeme svědky toho, jak se vnímání slov může 

změnit vlivem znalosti následujícího kontextu: 

 

1. Komunikační partneři – jedná se o dva manželské páry, které se znají a příležitostně 

se navštěvují. 

2. Komunikační situace: manželé pozvali své známé na prohlídku nově postaveného 

domu. Prostředí: prostorný obývací pokoj. Místo stropního světla visící dráty, v rohu 

rozsypané žrádlo pro psy, vedle koš s nevyžehleným prádlem, na stole pantofle, pod 

stolem ponožky, na okenním parapetu hrnek s nedopitou kávou, vedle kelímek od 

jogurtu, přes křeslo přehozené pyžamo a dámské spodní prádlo a u stěn prachové 

chuchvalce a špunt od vína. 

3. Záměr domácích: zeptat se známých, jak se jim dům líbí. Záměr hostů: sdělit 

domácím své dojmy. 

 

Jaké významy má v našem textu adjektivum schön? 

a) schön = pěkný, hezký 

   Schön dich zu sehen! 

b) schön = pořádně, hodně 

Es ist schön kalt da draußen. 

c) schön = ironicky myšleno: strašný 

B: Hmm, ein schönes Haus. 

D: Sehr schön. 

 

"Gib einem Hungernden einen Fisch, und er wird einmal satt, lehre ihn Fischen, und er wird 

nie wieder hungern." (čínské přísloví). 
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Je zřejmé, že naučit žáka ulovit si rybu, znamená, naučit ho naslouchat a vnímat kontext slov 

jako prostředí důležité pro rozpoznání jeho (často) různých možných významů. 

   

Chceme-li podrobněji zkoumat jazykový systém a způsoby užití výrazových prostředků 

konkrétního jazyka, musíme především pracovat s autentickými texty. Provedené analýzy 

učebních materiálů prokázaly, že nejčastěji používané učebnice v hodinách němčiny obsahují 

velké množství didaktizovaných a málo opravdu autentických textů.3 Ty sice cíleně procvičují 

určité gramatické jevy a slovní zásobu, nepřipraví však žáka na to, jak se má postavit k ne 

vždy jednoduše formulovanému neznámému textu. Podle Buhlmanna/Fearnse4 by texty 

vybrané pro výuku měly odpovídat žákově stupni znalosti jazyka, učitel by měl pracovat 

s relevantními textovými druhy. Na straně druhé si každý učitel uvědomuje, že žáka nemůže 

naučit všemu a že užitečnější, než o to marně usilovat, je žákům ukázat, jak si mohou 

potřebné informace samostatně získat, jak mají samostatně a bez podpory učitele k textům 

přistupovat. 

                                                 
3  Nálepová 2007 
4  Buhlmann/Fearns 2000:138 
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2. Tisk – úžasně pestrý materiál 
 

Německy psané noviny a časopisy představují pro výuku nesmírně pestrý materiál, a to jak po 

formální, tak po stylové stránce. 

V německy psané literatuře se setkáváme s tradičním dělením na pět funkčních tylů: Stil des 

Alltagsverkehrs, Stil des öffentlichen Verkehrs, Stil der Wissenschaft, Stil der Belletristik a 

v souvislosti s tiskem hovoříme o stylu s názvem Stil der Presse und Publizistik. „V české 

lingvistice se většinou počítalo se čtyřmi základními funkčními styly: prostěsdělovacím 

(hovorovým), odborným, publicistickým a uměleckým.“5 Jak různé analýzy ukázaly, jsou 

v novinových textech zastoupeny všechny tyto styly: styl prostěsdělovací (např. v interview a 

citátech), styl umělecký (např. v literárních textech, kterými jsou úryvky románů, básně či 

krátké povídky), styl odborný (v rubrikách hospodářství, finance a.j.) a samozřejmě styl 

publicistický. Jazyk novin je tedy velmi rozmanitý.6 Liší se v závislosti na druhu novin, místě, 

na kterém se článek v novinách vyskytuje, na druhu textu, na jeho funkci, ale v neposlední 

řadě také jeho délce. Také škála prezentovaných témat je velmi rozmanitá. Od témat 

politických, ekonomických, přes sportovní zprávy či zprávy z kulturního dění, po různá 

poradenství, televizní programy, horoskopy, reklamu, oznámení, inzeráty atd. Rozmanitost se 

týká také zastoupení různých textových druhů od těch nejkratších (např. krátké zprávy) po 

texty zaujímající i více stran (např. reportáže). Stránky tisku obsahují kromě textů také 

bohatý obrazový materiál, jako fotografie, grafiky, infografiky a další. 

K práci s novinovými texty na profesionální úrovni motivuje také nakladatelství Carl Ed. 

Schünemann KG, které ve spolupráci s Goethe-Institutem vyvinulo noviny „Presse und 

Sprache - Deutsch als Fremdsprache“. Na svých stránkách nabízí novinové články, které 

označuje jako *leicht,**mittel, ***schwer, nabízí k nim také různé a velmi rozmanité typy 

úloh s řešením. O novinách se na webových stránkách www.sprachzeitungen.de dočteme pod 

odkazem „Der Verlag“ následující: 

„Unsere Sprachzeitungen  
Das Konzept: Sprachtraining, Landeskunde, Vokabelhilfen. Die Basis: Originalartikel aus 
renommierten Publikationen der nationalen und internationalen Presse, kombiniert mit 
redaktionellen Einleitungen und eigenen "leichten" Artikeln. Das Besondere: Ausführliche 
Vokabelhilfen zu jedem Artikel, sodass die Sprachzeitungen ohne Wörterbuch mit hohem 
Lerneffekt gelesen und verstanden werden können. Der Inhalt: Spezifisch landeskundliche 
Ereignisse aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, Umwelt, Technik und Freizeit, die in den 
jeweiligen Sprachregionen einen hohen Stellenwert haben, in den deutschen Medien dagegen oft 
nur am Rande oder gar nicht erwähnt werden. Das Authentische: Alle Zeitungen entstehen 
grundsätzlich unter Mitwirkung von Muttersprachlern. Unsere Leser: Zu den Lesern gehören 
neben Lehrern, Schülern und Studenten auch Berufstätige und Privatpersonen, die ihre 
Sprachkenntnisse kontinuierlich pflegen möchten sowie landeskundlich interessiert sind.“7 

                                                 
5 Čechová 2003:39 
6  Stylistickou analýzou novinových textů se podrobně zabývá Malá ve své knize „Stilistische Textanalyse: 

Grundlagen und Methoden“ 
7  www.sprachzeitungen.de 
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3. Novinové texty pod lupou 
 

Otázky 

1. Dokázali byste odhadnout, kdy začaly vycházet první noviny a jakou měly formu? 

2. Vezměte do rukou noviny. O jaké noviny se jedná? 

3. Z jakých částí se noviny skládají? Jak jsou vnitřně uspořádané? 

4. V novinách naleznete celou řadu novinových žánrů, uměli byste některé z nich 

pojmenovat? 

 

1. Dokázali byste odhadnout, kdy začaly vycházet první noviny? 

 

První týdeník nesl název „Relation“ a jeho nejstarší doložený exemplář pochází z roku 

1605: 

„Der deutschen „Relation“ folgten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts schnell 
weitere regelmäßig und häufig erscheinende Publikationen. Die technische 
Voraussetzung hatte Johannes Gutenberg bereits 1447 mit der Erfindung des 
Buchdrucks mit beweglichen Lettern geschaffen. So kam in Belgien 1616 „Nieuwe 
Tijdingen“ heraus, in Frankreich 1631 die „Gazette“, in England 1665 die noch heute 
erscheinende „London Gazette“. Im Laufe des 17. Jahrhunderts erschienen allein in 
70 deutschen Städten Wochenblätter mit Nachrichten aus aller Welt.8  

 
První deník s názvem „Einkommende Zeitungen“ začal vycházet o 45 let později, v roce 

1650 v Lipsku:  

„Die erste Tageszeitung brachte ein Verleger 1650 in Leipzig heraus, ihr Name: 
„Einkommende Zeitungen“. Inhaltlich boten die Zeitungen vor allem einen Blick 
über den Horizont der eigenen Stadtmauern hinaus. Dagegen waren brisante 
Vorgänge in der Heimat vielfach tabu: Die staatliche Zensur sorgte dafür, dass 
nichts verbreitet wurde, was zu einer Stärkung oppositioneller Tendenzen hätte 
führen können. So berichteten britische Blätter über militärische Fehlschläge der 
Franzosen, während französische Gazetten den neuesten Skandal im englischen 
Königshaus verbreiteten.“ 9 

 

2. Vezměte do rukou noviny. O jaké noviny se jedná? 

Ačkoli se jedná o výuku němčiny, doporučila bych pro úvodní hodiny práce s tiskem, aby žáci 

do hodin přinesli česky psané noviny, které jsou jim blízké – znají je z domova nebo 

z novinových stánků.  Učitel zase v hodině představí některé německy psané noviny a během 

diskuze žákům může ukázat, v čem jsou všechny tituly podobné, či odlišné. O novinách si 

nejprve povídají česky, učitel seznámí žáky s důležitými pojmy, které budou potřebovat, 

vytvoří si společně slovníček těchto pojmů.     

 

 
                                                 
8  http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/die-erste-zeitung-ist-400-jahre-alt;920063 
9  Ebd. 
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Druhy novin: 

Noviny bychom mohli roztřídit podle třech kritérií, a těmi jsou: frekvence, rozšíření a kvalita. 

1. Frekvence (Erscheinungsweise) 

deníky (Tageszeitungen) 

týdeníky (Wochenzeitungen) 

nedělní tisk (Sonntagszeitungen) 

 

2. Rozšíření (Verbreitungsgebiet) 

celostátní noviny (überregionale Zeitungen) 

regionální noviny (regionale Zeitungen)  

lokální noviny (lokale Zeitungen) 

 

3. Kvalita (Qualität) 

Bulvární noviny (Boulevardzeitungen)  

Seriózní noviny (seriöse Zeitungen) 

 

3.  Z jakých částí se noviny skládají? Jak jsou vnitřně uspořádané? 

Různé tituly (Zeitungstitel) mají také různou velikost (např. F.A.Z. a MF DNES), barvu 

(rakouský deník Der Standard má lososovou barvu), členění (MF DNES jsou rozložitelné na 

jednotlivé sešity (Bücher), Blesk tvoří většinou jeden jediný sešit), vnitřní uspořádání 

(pořadí jednotlivých resortů a rubrik) apod. 

 

V novinách se nejčastěji setkáme s pěti základními resorty (Ressorts), což jsou jakési 

tematické oblasti:10 

1. zprávy a politika    1. Politik 

2. ekonomika     2. Wirtschaft 

3. kultura    3. Feuilleton 

4. sport     4. Sport 

5. lokální (regionální) stránky  5. Aus der Region 

 

Kromě nich se v novinách vyskytují ještě další rubriky (Rubriken),  které mohou např. 

pravidelně vycházet jeden určitý den v týdnu (Cestování, Bydlení, Geld & Mehr, Technik & 

Motor, Immobilien usw.) V bulvárním tisku však toto tradiční členění mnohdy nenajdeme.  

Je to dáno především volbou témat a funkcí prezentovaných novinových článků. T y jsou 

velmi často tematicky atraktivní, šokující, vzbuzující zvědavost  a obsahově nenáročné.  

                                                 
10  Srov. Ruß-Mohl/Bakičová 2005:157 
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11 

                                                 
11 F.A.Z. 24. 1. 2010 
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4. V novinách naleznete celou řadu novinových žánrů, uměli byste některé 

z nich pojmenovat? 

Mluvíme-li o textech v novinách, používáme pojem – novinové články (Zeitungstexte). 

Ty pak dělíme na jednotlivé druhy – novinové žánry (journalistische Textsorten). 

Dělení na jednotlivé žánry není ve všech pramenech jednotné a ani terminologie česká a 

německá se neshodují. Tak například německým pojmenováním základních novinových 

žánrů Meldung, Nachricht, Bericht odpovídá český pojem zpráva. 

Mistrík12 dělí novinové články na 1) spravodajské žánre, 2) analytické žánre, 3) beletristické 

žánre. 

Budeme-li vycházet z dělení podle německých pramenů, mohli bychom jednotlivé novinové 

články rozdělit podle jejich funkce takto13: 

 

1. Beschreibende Texte (popisující žánry) 

- texty, které o událostech více či méně objektivně zpravují 

- texty s funkcí popisnou, např.: 

Meldung  - krátká zpráva 

Nachricht - zpráva 

Bericht - dlouhá zpráva 

Reportage - reportáž 

Interview - interview (věcně vedené, zjišťující holá fakta, objektivní) 

Porträt - portrét (představující objektivní fakta ze života osobnosti) 

  Specifickou variantou portrétu je nekrolog, ve kterém je popisována 

   životní dráha zemřelé osoby.14  

 

2. Kommentierende Texte (komentující žánry) 

- texty, které události komentují 

- texty s funkcí komentovat, argumentovat, prezentovat názor autora, např.: 

  Kommentar - komentář 

    Zvláštními druhy komentáře jsou úvodník (Leitartikel) a sloupek 

     (Kolumne), mající na stránkách novin své tradiční místo. 

  Glosse  - glosa 

  Karikatur - karikatura 

  Interview - interview (interview, obsahující názory a subjektivní hodnocení) 

  Porträt - portrét (subjektivně sestavená charakteristika osoby) 

 

                                                 
12  Mistrík 1975 
13  Srov. Bucher 1986:68, Bucher 1998:78, Rykalová 2007, 2008 
14  Ruß-Mohl/Bakičová 2005:64 
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3. Verweisende Texte (odkazující žánry) 

- krátké texty, které (většinou na titulní straně) odkazují na články uvnitř titulu  

- texty s funkcí odkazující, mající zaujmout čtenáře a motivovat ho ke koupi a  

ke čtení    

   

Na tomto místě je třeba podotknout, že jednotlivé články mohou plnit (a mnohdy také plní) 

vícero funkcí a ne vždy je snadné určit, o jaký žánr se jedná, neboť jak ukázaly četné analýzy15, 

hranice mezi nimi mnohdy splývají. 

Z výše uvedeného přehledu je také zřejmé, že některé žánry mohou plnit jak funkci popisující, 

tak funkci komentující, jak je tomu např. u interview a portrétu. 

 

 

   

 

                                                 
15  Rykalová 2009 
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4. Hra se slovy: Novinové titulky 
 

Otázky 

1. Co je novinový titulek? 

2. Proč nemají všechny titulky stejnou grafickou podobu (druh, velikost, tloušťku 

písma)? 

3. Prohlédněte si titulky českých novin na následující straně. Jakou funkci novinové 

titulky plní? 

4. Co je to metafora? 

5. Najdete v titulcích na následující straně metaforická pojmenování? Jak vznikla? 

6. Přečtěte si článek „Strany chystají bič na piráty silnic“16. Kdo je označován za „piráta 

silnic“ a co je myšleno „bičem“? 

 

1.  Co je novinový titulek? 

Novinový titulek je součástí novinového článku a podobně jako název kapitoly v knize 

informuje různými způsoby o jeho obsahu. Existuje více druhů titulků:  

1. hlavní titulek – Haupttitel, Hauptzeile 

2. nadtitulek – Dachzeile 

3. podtitulek – Untertitel, Unterzeile 

4. mezititulek – Zwischentitel 

 

2.  Proč nemají všechny titulky stejnou grafickou podobu (druh, velikost, 

tloušťku písma)? 

Velikost písma, stejně jako tučné písmo, plní funkci zvýraznění. Hlavní titulek je psán větším 

písmem než ostatní druhy titulků, důležité bývá zdůrazněno tučně. Typem písma se velmi 

často odlišují jednotlivé novinové žánry (např. kurzívou reportáž), typem písma bývají 

v seriózních novinách od sebe odděleny také objektivní a subjektivní zprávy apod. Různá 

velikost, tloušťka a barva písma dělají vzhled novin (layout) zajímavějším. 

 

3.  Prohlédněte si titulky českých novin na následující straně. Jakou funkci 

novinové titulky plní? 

Titulky plní vícero funkcí: 

1) věcně informují o obsahu článku 

„Hvězdy dorazily. Tretra začíná“ 

 

                                                 
16  LN 5. 5. 2010, S. 4 
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2) komentují článek, prezentují názor autora 

„Divadelní Bambiland je nesnesitelně skvělý“ 

3) představují téma diskuze 

„Učitelé: Nerušte dětem krasopis. Grafici: Nové písmo je lepší“ 

4) budí zvědavost čtenáře 

„Strany chystají bič na piráty silnic“ 

5) úmyslně šokují (především bulvární tisk) 

6) v neposlední řadě plní funkci estetickou 

 

4.  Co je to metafora? 

Metafora (Metapher) je jeden ze způsobů obrazného pojmenování. „Tradičně je jazyková 

metafora vykládána jako pojmenování skutečnosti prostřednictvím výrazu primárně 

označujícího skutečnost něčím podobnou, např. mandle (v krku) podle názvu tvarově 

podobného semena mandloně.“17 Rozlišujeme metaforu aktuální (Gelegenheitsmetapher), 

kterou autor vytvořil aktuálně pro určitou situaci především v publicistických a uměleckých 

textech (předsálí privatizace), a metaforu uzuální (Alltagsmetapher), která se již 

v jazykovém systému ustálila (zub stolička, vodovodní kohoutek)18. 

 

5.  Najdete v titulcích na následující straně metaforická pojmenování? Jak 

pravděpodobně vznikla? 

bič – ranami bičem se trestalo – strach z biče je strachem z trestu 

piráti silnic – piráti se stejně jako někteří řidiči nehodlají přizpůsobit zákonům, jsou 

postrachem (moří, silnic), představují hrozící nebezpečí 

evropská špička – sportovec, stojící na vrcholu – nejlepší evropský hráč 

hvězdy – sportovci, kteří stejně jako hvězdy září díky svým výkonům 

 

6.  Přečtěte si článek „Strany chystají bič na piráty silnic“19. Kdo je označován 

za „piráta silnic“ a co je myšleno „bičem“? 

Za „piráty silnic“ jsou označováni řidiči, kteří se dopouštějí přestupků. V textu se vyskytují 

následující označení, která bychom mohli označit za kontextuální synonyma: 

1) řidiči, kteří nesvítí   4)  neukáznění řidiči 

2) viníci     5)  motoristé, kteří se dopustili přestupku 

3) přestupkáři 

„Bičem“ by se staly: trestné body, vysoké postihy, registr viníků, placení blokových pokut 

přímo na ulici, řidičský průkaz jako zástava.  

                                                 
17  Příruční mluvnice češtiny 1995:97 
18  Srov. Příruční mluvnice češtiny 1995:97-98 
19  LN 5. 5. 2010, S. 4 
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Aufgaben 

1. Ein Bericht, eine Reportage oder ein Interview beginnen oft mit einem fett gedrucken 

Absatz, der, ähnlich wie der Titel, in den Artikel einführt und ihn kurz vorstellt. 

Diesen Absatz nennt man Lead oder auch Vorspann. Oft wird im Vorspann mit 

anderen Worten das gesagt, was auch im Titel steht.  

Schauen Sie sich die Kopiervorlage an der folgenden Seite an. Welcher Titel (1-5) 

gehört zu welchem Vorspann (A-E)? 

2. Woran haben Sie es erkannt? 

3. Worum geht es wohl in den zum Vorspann und dem Titel passenden Texten? 

Versuchen Sie, Ihre Gedanken zuerst auf Tschechisch und dann auf Deutsch zu 

formulieren. 

4. Wählen Sie einen Titel mit seinem Vorspann und schreiben Sie zu Hause einen 

passenden Zeitungstext. 

 

 

Lösung: 

1. Welcher Titel (1-5) gehört zu welchem Vorspann (A-E)? 

1-E / 2-C / 3-B / 4-D / 5-A 

 

2. Woran kann man das erkennen? 

1) Namenswahl – Los (ziehen) 

Man kann viel verkehrt machen – es kann eine Strafe für das Kind bedeuten 

2) treffen – Tor – schießen 

dreimal – 2:3 

Barrios – Dortmunder Torjäger (Spieler) 

3) kurz – nicht mehr Shorts, sondern Badeslip 

4) weiß – Zähne 

Hollywood – Amerika 

kein Hollywoodweiß – natürliche Schönheit 

5) Ehe – heiraten – Hochzeit 
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5. Výrazová nápaditost: Sportovní zpráva 
 

Otázky 

1. Čtete sportovní rubriku? O jakých sportech se v ní dočtete? 

2. Vyjmenujte všechny druhy sportu, které znáte. 

3. Co to znamená, když se řekne, že slova jsou „synonymní“? Co je „synonymum“? 

 

 

3. Co to znamená, když se řekne, že slova jsou „synonymní“? Co je 

„synonymum“? 

„Synonymie (stejnoznačnost, souznačnost) je vztah mezi jazykovými jednotkami, které mají 

ekvivalentní význam, odlišují se však svou formou.“20 Jedná se tedy o slova, slovní spojení, 

která jiným způsobem označují tutéž skutečnost (osobu, věc, vlastnost apod.) Nejjednodušší a 

také obecně známá definice synonyma říká: Synonymum je slovo stejného nebo podobného 

významu. Pak hovoříme o tzv. úplné synonymii (hezký – pěkný, zde – tady) a částečné 

synonymii (ohrada – plot, vesnice – dědina, spát – hajat apod.)21 

Často se hovoří také o tzv. kontextuálních synonymech, slovech, která jsou synonymy jen 

v daném kontextu, ve kterém se vztahují na tutéž označovanou věc. Díky existenci synonymie 

slov a jazykových prostředků se můžeme vyjadřovat stylově rozmanitě.22  

 

Aufgaben: 

1.  Lesen Sie zuerst nur den Titel und den Untertitel23: 

Großer Auftritt für die Nummer zwei 
 

Der Bielefelder Ersatztorwart Rowen Fernandez hofft auf seine 
südafrikanische Chance 
 
2.  Welche Wörter deuten an, um welche Sportart es im Text geht? 

3.  Lesen Sie jetzt die ersten zwei Absätze des Textes „Großer Auftritt für die Nummer 

zwei“. 

4.  Was verstehen Sie unter der Wortverbindung „die Nummer zwei“? Wer ist gemeint? 

5.  Verstehen Sie das Wort Torwart? Finden Sie alle kontextuellen Synonyme für dieses 

Wort. 

6.  Im Text wird über den Fußballspieler Rowen Fernandez gesprochen. Welche Wörter 

und Wortverbindungen werden noch gebraucht, wenn man über ihn spricht? 

 
                                                 
20  Příručnímluvnice češtiny 1995:79 
21   Srov. Příručnímluvnice češtiny 1995:80-81 
22  Srov. Čechová 2003:150 
23   FAZ 5. 9. 2009, S. 27 
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Lösung: 

2. Welche Wörter deuten an, um welche Sportart es im Text geht? 

Ersatztorwart – Torwart – Ballsportart – Fußball 

Rowen Fernandez – Fußballspieler 

Bielefelder – Fußballklub Arminia Bielefeld 

 

4. Was verstehen Sie unter der Wortverbindung „die Nummer zwei“?  

Wer ist gemeint? 

„die Nummer zwei“ -  Rowen Fernandez 

 

5. Verstehen Sie das Wort Torwart? Finden Sie alle kontextuellen Synonyme 

für dieses Wort. 

Torwart / Ballfänger / Schlussmann 

 

6. Rowen Fernandez 

Rowen Fernandez  

er  

Fernandez 

die Nummer zwei  

die Nummer eins 

der Bielefelder Ersatztorwart  

der südafrikanische Fußball-Nationaltorwart  

Reservist  

zweiter Mann in der Auswahl des Landes  

zweiter Mann beim Zweitligaklub Arminia Bielefeld 

Torwart 

erster Ballfänger der Arminia 

der auch im unruhigen Wartestand kollegiale Schlussmann 
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6. Vytvoření vlastního textu: Interview 
 

Otázky 

1. Co je interview? 

2. Jak poznáme na první pohled interview od jiných textových druhů? 

3. Jak se liší interview v novinách od interview v televizi? 

 

1. Co je interview? 

Novinové interview je forma rozhovoru, ve které novinář pokládá cílené a dobře 

promyšlené otázky, na které jeho komunikační partner odpovídá. A protože rozhovor (i když 

v jiné formě) známe především z každodenní komunikace, je nám i studentům tento textový 

druh blízký. Je všeobecně známo, že rozhovory pro tisk bývají více či méně redakčně 

upravovány, že nejsou s původními texty zcela identické, přesto působí velmi věrně. A to činí 

tyto texty přirozenějšími a tím i atraktivnějšími pro výuku cizích jazyků. 

 

Charakteristické znaky 

Čím si novinové interview čtenáře a také žáka dokáže získat? Především těmito 

charakteristickými znaky: 

1.  V interview se setkáme s mluveným jazykem a často také s hovorovými výrazy, 

což je čtenářům bližší než strojené složité konstrukce. 

2.  Užitím přirozeného jazyka se text stává srozumitelnějším. 

3.  Přímá řeč působí věrohodně a autenticky. 

4.  Text je přehledně členěn, což napomáhá lepšímu porozumění. 

5.  Z velké části se interview zabývají atraktivními tématy. 

6.  Interview staví do popředí člověka, často známou populární osobnost. 

  

Druhy interview  

Existuje více způsobů, jak pojmenovat různé druhy žurnalistického rozhovoru – 

interview. Podle počtu účastníků (interview, debata, anketa), podle zúčastněných osob 

(interview s politikem, sportovcem, očitým svědkem, náhodně vybranou neznámou osobou 

apod.), podle tématu (sportovní, politické, hospodářské, hudební a další interview), podle 

funkce, stupně objektivity a pod.24 Pro naše účely není přesné pojmenování druhu interview 

důležité. Text volíme především s ohledem na žáka, záleží nám na tom, aby text žáka zaujal 

svým tématem a motivoval ho tak ke spolupráci. 

 

                                                 
24 Srov.  Rykalová 2009 
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2. Jak poznáme na první pohled interview od jiných textových druhů? 

Struktura 

Textový druh interview rozpoznáme snadno, a to díky jeho grafické podobě. Jedná se 

o text, který je horizontálně rozdělen na jednotlivé repliky. Přehledně bývá znázorněno, která 

osoba má právě slovo, otázky, které bývají graficky odlišené od zbývajícího textu, se více či 

méně pravidelně střídají s odpověďmi. 

Obsahově bývá interview členěno podobně jako dialog. Otevírá ho úvodní slovo, ve 

kterém je dotazovaná osoba představena, následuje první otázka, která svou formulací 

signalizuje zahájení rozhovoru. Interview uzavírá většinou otázka, jejíž odpovědí může být 

pointa, výhledy do budoucna, úsměvný závěr, nebo závěrečné slovo redaktora. Titulek textu 

je nezřídka tvořen citátem dotazované osoby, který tuto osobu charakterizuje, a bývá proto 

označen uvozovkami. Text bývá velmi často doplněn fotografií (nebo sérií fotografií) 

interviewované osoby. U některých interview nalezne čtenář také doplňující informace, tzv. 

„Infokasten“, např. s názvem „V pěti číslech“ (Magazín DNES) nebo „Zur Person“ (Galore, 

F.A.Z.), ve kterém jsou uvedeny základní údaje o dotazované osobě. 

 

3. Jak se liší interview v novinách od interview v televizi?  

V médiích, která existují v tištěné podobě (noviny, časopisy, magazíny, reklamní tisk a 

další), mohou být prezentovány pouze tištěné texty (nevšímáme-li si různých přiložených CD 

nebo DVD). Dochází tedy k přenosu informací přes tzv. optický komunikační kanál (vnímání 

zrakem). 

Texty, které nemohou (nemají) být recipovány současně s jejich produkcí, jsou 

konzervovány, tzn. uloženy v písemné podobě např. na papíře, v počítači, nebo ústní podobě 

na kazetě diktafonu, na CD apod. Díky konzervaci mohou být texty následně kdykoli a 

opakovaně přijímány recipientem. Vznikly tzv. „konzervované texty“25. A právě informace 

v tisku takovými texty jsou. 

 Srovnáme-li tištěné interview v novinách nebo časopise s interview v televizi, pak je 

na první pohled zřejmé, že je čtenář oproti divákovi v určité nevýhodě. Tištěné interview totiž 

neposkytuje žádné informace o obraze, zvuku, hudbě, atmosféře, prostředí, pozadí a nabízí 

pouze minimální informace o dotazované osobě – neslyšíme, jak rychle mluví, jakou má 

barvu hlasu, zda nemá vadu řeči, nevidíme její mimiku ani zda a jak gestikuluje, o jejím 

vzhledu často vypovídá pouze otištěná fotografie. 

Na následující straně naleznete dvě ukázky – úryvky ze dvou různých interview, úkoly 

a odpovídající řešení. 

 

 

                                                 
25  Dimter 1981:46 
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TEXT 126 

 

Heinz Strunk 
 „Der späte Erfolg ist der Schönere“ 
 
15.02.2008. Über Hamburg scheint die Sonne, draußen plätschert 
der Fluss vorbei. Heinz Strunk setzt sich in eine gemütliche Ecke 
des Lokals in Winterhude und bestellt ein Fischcurry. Das hat 
Ffolgen: Die Aussprache ist mitunter undeutlich, die Aussagen 
sind dafür umso klarer. 
 
INTERVIEW: Jörg Schallenberg 
FOTOS: Stefan Malzkorn 

        

 

 

 

TEXT 227 

 

The Breeders.  
Rollenmodell 

[...] 
SZ: Sagen Sie sich manchmal beim Aufwachen: „Super: Ich bin 
Kim Deal! Ist das nicht cool?“ 
Kim Deal: Jeden verdammten Morgen! (lacht) Und eine Sekunde 
später denke ich: Fuck! Wenn ich tatsächlich Kim Deal bin, werde 
ich bald sterben! 
SZ: Wieso sterben? 
Kim Deal: Rauchen, Trinken, schlechte Angewohnheiten. Ich 
mache das schon ziemlich lange. 
SZ: Seit Ihrem letzten Projekt ´The Amps´ haben Sie sieben Jahre 
nichts von sich hören lassen. Faul gewesen? 
[...] 
Kim Deal: Nun ja. Wie auch immer... ich fand einfach keine 
Musiker. Also bin ich 1998 allein ins Studio. Ich spielte Schlagzeug 
und Bass. Und dann habe ich noch einen Moog eingebaut: Der 
hörte sich so an: [...] Und es klang mies! Der Studiotechniker  
hatte nur die ersten zwei Takte aufgenommen und geloopt – mit 
ProTools. Da dachte ich mir: „Jetzt reicht´s! Ich gehe zu Albini!“ 
Also hat mein Vater die Instrumente auf die Ladefläche seines 
Pick-Up-Trucks gepackt und mich zu Steve Albini nach Chicago 
gefahren. Albini ist kein Produzent. Er nennt sich selbst einen 
„Aufnehmer“. Er nimmt dich nur auf. Aber das macht er 
verdammt gut. 
[...] 

 

 
                                                 
26  GALORE 2008/38:16 
27  Süddeutsche Zeitung 26.6. 2002, S. 14 
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Aufgaben (TEXT 1): 

1. Lesen Sie den Anfang eines Interviews. Diesen kurzen Text nennt man 

„Journalistischer Vorspann“ oder einfach „Vorspann“. Wozu dient er? 

2. Was glauben Sie, warum steht der Titel des Interviews in Anführungszeichen? 

3. In einem Vorspann befinden sich viele Informationen, die die 

Kommunikationssituation beschreiben und näher charakterisieren: Zeitangabe, Ort, 

Schilderung der Atmosphäre usw. Lesen Sie den Text noch einmal und ergänzen Sie 

folgende Informationen: 

1) Zeitangabe:  

2) Ort: 

3) Schilderung der Atmosphäre 

  Visuelle Informationen: 

  Akustische Informationen: 

4) Details: 

 

 

 

Lösung: 

1. Der journalistische Vorspann hat die Funktion einer Einleitung in das Thema. Er 

informiert über die Zeit, über die Umgebung, bringt Informationen über die befragte 

Person. 

2. Für den Titel werden meistens Worte der befragten Person gewählt. Ein interessanter 

Satz, eine attraktive Formulierung werden dann als Titel in Anführungszeichen 

verwendet. 

3. Informationen:  

1) Zeitangabe: Das Interview wurde im Februar dieses Jahres, während des 

Mittagsessens geführt.  

2) Ort: Hamburg, Lokal in Winterhude, in einer Ecke, beim Essen 

3) Schilderung der Atmosphäre 

Visuelle Informationen:  Die Sonne scheint. 

    Sie sitzen in der Nähe des Flusses. 

 Akustische Informationen: Der Fluss plätschert. 

      Die Aussprache ist undeutlich. 

4) Details: Es gibt Fischcurry. 
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Aufgaben (TEXT 2): 

1. Lesen Sie den Teil des Interviews und übersetzen Sie ihn. 

2. Dieser Text stellt die authentische Wiedergabe eines Dialogs dar. Es ist deutlich zu 

sehen, welche Merkmale für authentische, aufgelockerte gesprochene Texte typisch 

sind. Machen Sie eine Liste typischer Merkmale. 

 

 

Lösung: 

2. Typische Merkmale 

• umgangssprachliche Ausdrucksweise:  

„Ist das nicht cool?“, „Jeden verdammten Morgen!“, „Wie auch immer“, 

 „Das macht er verdammt gut.“ 

• expressive Wörter:  

„Fuck!“, „sich besaufen“, „jemanden zu etwas  verdonnern“ 

• Ausrufe:  

„Jezt reicht's! Ich gehe zu Albini!“ 

• Mode- und Fremdwörter:  

„Kiff-Köpfe“, „loopen“, „total klar sein“, „cool“, „fuck“, „Band“, „Moog“ 

 „Pick-Up-Truck“ 

• syntaktisch unvollständige Sätze:  

„Faul gewesen?“, „Klingt, als hätten Sie...“ u.a. 

• Die Gestik und Mimik kann auch durch Bemerkungen des Journalisten 

vermittelt werden, die dann im Text in Klammern stehen:  

„(er lacht)“, „(Er hebt den Finger hoch und schaut plötzlich ganz streng.)“ 
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7. Převyprávění: Portrét 
 

Otázky 

1.    Co si představíte pod pojmem „portrét“? 

2. Když myslíme na novinový žánr „portrét“, o kom se takové texty píší? 

 

1. Co si představíte pod pojmem „portrét“? 

1) Malba, fotografie – zobrazení člověka na obraze, v knize, na papíře 

2) Filmový portrét – dokumentární film o nějaké osobnosti 

3) Hudební portrét – dokumentární pořad např. v rádiu 

4) Portrét jako novinový žánr 

 

„Podle novinářské šablony se portrét dá nejsnadněji popsat jako na konkrétní osobu 

zaměřená reportáž. Často však obsahuje také komentující hodnocení. Ta někdy vznikají na 

podkladě interview, které portrétovaná osoba poskytla už dříve.“28 

Portrét může mít v různých novinách a časopisech také různou podobu. Vždy je však jeho 

součástí fotografie portrétované osobnosti. V portrétech bývá představena sportovní, 

umělecká či pracovní kariéra více či méně známé osobnosti. Jsou popisovány osobní zásluhy, 

pracovní úspěchy, často bývá osoba popisována díky zajímavé činnosti, kterou vykonává.29 

 

2. Když myslíme na novinový žánr „portrét“, o kom se takové texty píší? 

Většinou o populárních osobnostech – o zpěvácích, hercích a jiných umělcích, o osobnostech 

politické scény, ale také o neznámých, něčím výjimečných osobnostech atd.  

 

Na následující stránce naleznete tři portréty a doporučené úkoly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
28  Ruß-Mohl / Bakičová 2005:64 
29  Srov. Rykalová 2009 
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Aufgaben: 

1.   Auf den folgenden Seiten finden Sie 3 Porträts30. Lesen Sie diese Texte. 

2. Wählen Sie einen Text und lesen Sie ihn noch einmal. 

Welche Wörter verstehen Sie nicht? 

Über wen wird geschrieben? (nur Beruf) 

3. Machen Sie sich Notitzen in Stichpunkten, die Sie für die Beschreibung der Person für 

wichtig halten (Beruf, Alter, Hobbys, Kindheit usw.) 

4. Bilden Sie eine Gruppe mit denjenigen Mitschülern oder Mitschülerinnen, die 

dieselbe Person gewählt haben. 

5. Schreiben Sie einen eigenen Text über diese Person nach Ihren Notitzen. Verwenden 

Sie eigene Formulierungen und Sätze. 

6. Stellen Sie diese Person anderen Gruppen vor. 

7. Sie haben gerade gelernt, einen Text mit eigenen Worten nachzuerzählen. 

 

 

Hausaufgabe:  

1. Wie oben gesagt, entsteht ein Porträt meistens auf Grund eines Interviews mit der 

porträtierten Person. Wählen Sie eine Person aus Ihrer Gruppe und machen Sie ein 

Interview mit ihr. Sie können auch das Interview nehmen, das Sie schon in einer der 

letzten Stunden geschrieben haben. Dann schreiben Sie ein Porträt. 

2. Fügen Sie Ihrem Porträt ein Foto oder eine Karrikatur bei. 

3. Ihr Lehrer oder Ihre Lehrerin hilft Ihnen bestimmt gern, ein gemeinsames Poster mit 

dem Porträt Ihrer Gruppe zusammenzustellen und an die Wand zu befestigen. 

                                                 
30 F.A.Z. 18. 4.  2010, S. M3 
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8. Práce s kompozity: Reklama v tisku 
Otázky 

1. Kde všude se setkáte s reklamou? 

2. Co jsou kompozita? 

3. Jak byste přeložili složeniny: Glasfenster a Fensterglas, Lederschuh a Schuhleder? 

 

2. Co jsou kompozita? 

Kompozita jsou slova složená. Tento způsob tvoření slov je v němčině velmi častý. Nejvíce 

kompozit se vyskytuje mezi podstatnými jmény (např. Brieftasche, Schwimmbecken) a 

přídavnými jmény (schwarzweiß, himmelblau), slovesa tvoří kompozita jen velmi zřídka, 

nalezneme je především v odborných textech (např. großschreiben). Kompozita jsou 

výsledkem snahy po úsporném způsobu vyjadřování (patří k tzv. Ausdruckmittel der 

Sprachökonomie). Také čeština má složeniny, které však zdaleka nejsou zastoupeny v takové 

míře jako v němčině. Při překladu je proto třeba vždy „rozšifrovat“ význam složeniny, v čemž 

nám pomáhají tzv. parafráze. Kompositum Umweltschutz můžeme parafrázovat jako ‚Schutz 

der Umwelt‘, podobně vypadající kompozitum Lärmschutz však opíšeme jako ‚Schutz gegen 

Lärm‘. Mezi nejčastější způsoby překládání německých substantivních kompozit do češtiny 

patří:31  

 

1) Spojení přídavného a podstatného jména:  

die Apfeltorte → jablečný dort  

Toto české pojmenování má stejnou funkci jako německé kompozitum. Kdybychom 

použili překlad dort z jablek, odpovídal by spíše německé parafrázi Torte aus Äpfeln. 

Místo jednoho slova bychom byli nuceni použít slova tři. 

der Klassenlehrer → třídní učitel 

Třídní učitel je pevné pojmenování a má jiný význam než učitel třídy, tzn. ne každý 

učitel třídy (Lehrer einer Klasse) je třídním učitelem (Klassenlehrer). 

 

2) Odvozené podstatné jméno 

der Pilzesammler → houbař 

Glashaus → skleník  

Odvozování slov je v češtině velmi častý způsob slovotvorby. Základ slova (houb- příp. 

skle-) odpovídá první části německého kompozita (Pilze, Glas), druhou část složeniny 

(Sammler, Haus) vyjádříme v češtině koncovkou –aři, příp. –ník. 

                                                 
31  Pro podrobnější popis německých substantivních kompozit a jejich českých ekvivalentů  
srov. Kotůlková 2009 
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3) Spojení dvou podstatných jmen 

die Bierflasche → láhev piva, láhev od piva 

Na tomto přikladu je dobře vidět, jak je pro parafrázi německých kompozit důležitý 

kontext. Jen díky kontextu, ve kterém je složenina Bierflasche použita v textu, jsme 

schopni odhadnout, jestli je láhev plná nebo prázdná. V tomto konkrétním případě je 

české pojmenování jednoznačné. 

 

4) České složeniny 

A na závěr ještě několik českých složenin: 

die Gasuhr → plynoměr 

der Chorleiter → sbormistr 

schwarzweiß → čenobílý 

 

3. Jak byste přeložili složeniny: Glasfenster a Fensterglas, Lederschuh a 

Schuhleder? 

Glasfenster - skleněné okno  Lederschuh  - kožená bota 

Fensterglas - okenní sklo   Schuhleder - kůže na boty 

 

 

 

Aufgaben 

1. Suchen Sie in Zeitungen und Zeitschriften nach Werbungen und bringen Sie eine 

tschechisch und eine deutsch verfasste Werbung, die Sie für wirklich gelungen halten.  

2. Befestigen Sie alle Werbungen an die Wand (Tafel, Wandzeitung) und wählen Sie 

diejenige, die Ihnen am meisten gefällt. 

3. Begründen Sie auf Deutsch Ihre Wahl. 

4. Äußern Sie sich zu: 

 - Produkt 

- Farbe 

 - Form 

 - Abbildung (Foto) 

 - Sprachlichen Mitteln (Wortwahl) 

 - Kreativität 

5. Nehmen Sie die Werbung, die Sie mitgebracht haben. Beschreiben Sie das Produkt und 

erklären Sie die Werbung mit eigenen Worten auf Deutsch. 
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Aufgaben: 

1. Schauen Sie sich die ELMEX-Werbung32 gut an und schreiben Sie alle Komposita, in 

denen das Wort „Zahn“ vorkommt, ab.  

2. Übersetzen Sie alle gefundenen Komposita. 

3. Bilden Sie Gruppen und machen Sie einen Wettbewerb, welche Gruppe die meisten 

Komposita mit „Hand-“ ausdenkt. (Variante: „Hals-“, „Bein-“, „Nase-“, „Kopf-“ usw.)  

4. Aufgabe für zu Hause: Suchen Sie im Internet alle Komposita mit „Bio-“. 

5. Machen Sie eine eigene Werbung auf deutsch. 

 

 

Lösung: 

1. Schauen Sie sich die ELMEX-Werbung gut an und schreiben Sie alle 

Komposita, in denen das Wort „Zahn“ vorkommt, ab. 

2. Übersetzen Sie alle gefundenen Komposita. 

 

Zahnschmelz  sklovina 

Zahnoberflächen  povrch zubů 

Zahnzwischenräume mezizubní prostory 

Zahnpasta   zubní pasta 

Zahnbürste   zubní kartáček 

Zahnspülung  ústní voda   

Zahnarzt   zubní lékař 

 

3. Bilden Sie Gruppen und machen Sie einen Wettbewerb, welche Gruppe 

die meisten Komposita mit „Hand-“ ausdenkt. 

 

Hand- atlas   Hand-  feger   Hand- spiegel 

ball    gelenk    tasche 

baller    gepäck    teller 

besen    gerät    tuch 

bewegung   harmonika   werk 

bremse   kuss    werker 

buch    schrifft    zeichen 

bürste    schuh    usw. 

                                                 
32 tv media Nr. 22, S. 33 
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9. Skupinový projekt „Wir sind Manga-Helden!!!“ 
 

Cílem této kapitoly je nadchnout nejen žáky, ale také učitele pro práci s na první pohled ne 

zcela srozumitelným textem. Takovýto text, zejména jedná-li se o text, který je mladé 

generaci žáků obsahově blízký, by neměl končit v koši, ale měl by se stát výzvou. Výzvou, 

která udělá hodiny němčiny ještě zajímavější, nápaditější a obohatí žáky i učitele. 

Text „Wir sind Manga-Helden!!!“33 pojednává o japonském fenoménu „Manga“, který se pro 

mladou generaci stává životním stylem a jako lavina pohlcuje i střední Evropu. Právě proto se 

jedná o téma pro žáky, a jistě také jejich rodiče, velmi zajímavé. 

Žáci si v hodinách vytvoří svůj vlastní projekt, jehož cílem je dobře porozumět obtížnému 

textu. Naučíme žáky nebát se neznámých slov a povzbudíme je k vyhledávání informací na 

německy psaných internetových stránkách. V neposlední řadě dostanou žáci možnost svůj 

projekt prezentovat před ostatními žáky.  

Do projektu se může s různými texty zapolit více škol, které mohou uspořádat soutěž o 

nejzajímavější projekt. 

 

                                                 
33  passt!!!!! Oktober 2008, S. 5 



36 
 

 

Aufgaben: 

1. Lesen Sie den Vorspann des Textes „Wir sind Manga-Helden!!!“ auf der folgenden 

Seite. Haben Sie eine Vorstellung, worum es in diesem Text geht? 

2. Die ganze Gruppe wird an einem Projekt zusammenarbeiten. Das Ziel dieses Projekts 

ist es, den ganzen Text auf eine interessante Weise zu erklären und die neue „Manga-

Kultur“ vorzustellen.  

3. Für diese Aufgabe brauchen Sie mehr Zeit und Vorbereitung: 

 

1) Bilden Sie 6 Paare oder Gruppen zu dritt. 

2) Jede Gruppe hat die Aufgabe, einen anderen Begriff vorzustellen:  

Suchen Sie im Internet nach der Erklärung, nach interessanten Bildern und Fotos, nach 

anderen, mit diesem Begriff zusammenhängenden, Texten. Die Links im Internet helfen 

Ihnen, viele Informationen zu gewinnen. Arbeiten Sie dabei mit den deutschsprachigen 

Internetseiten, damit Sie Ihre Informationen einfacher auf Deutsch präsentieren können. 

3) Machen Sie eine verständliche und attraktive Präsentation in Ihrer Gruppe. 

4) Die einzelnen Präsentationen bilden einzelne Teile eines Mosaiks über die Manga-

Kultur. 

5) Wählen Sie einen Koordinator (Mitschüler, Lehrer), der Ihre Präsentationen zu einer 

schönen Vorstellung inszeniert, und Ihr Projekt ist fertig. 

6) Stellen Sie Ihr Projekt „Wir sind Manga-Helden“ anderen Gruppen vor! 

 

Manga 

 Anime 

J-Pop-Kultur 

 

 

 

 

Projekt 

Cosplay 

AniNite     

 

 

Otakus 
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10. Jak na odborné texty: Burzovní zprávy 
 

Žáci se učí odborný jazyk, aby dokázali přeložit odborné texty a rozuměli jejich obsahům. 

Odborné texty se však zdají být pro výuku problematické, neboť žáci, na které jsou kladeny 

příliš vysoké, nebo naopak příliš nízké nároky, ztrácejí motivaci se učit. Mezi „vysoce 

specializované“ a pro laika mnohdy nesrozumitelné texty, se kterými se setkáváme v tisku, 

patří například  burzovní zprávy (Börsenberichte). Ale my jako učitelé musíme myslet na to, 

že existuje celá řada povolání, kde třeba právě náš žák bude muset denně číst takovéto 

odborné texty (jako finanční analýzy, burzovní zprávy, hospodářské texty apod.) a rozumět 

jim. 

V následující kapitole bychom chtěli představit jednu z možností, jak by se s takovými 

odbornými texty dalo v hodinách němčiny pracovat a obohatit o nové vědomosti nejen žáka, 

ale také sebe. 

 

10. 1 Burzovní zprávy 

 

Odborné texty (Fachtexte) jsou, jak známo, bohaté na odborné výrazy, termíny, 

komplikované větné konstrukce apod. Z tohoto důvodu bývají takovéto texty pro noviny 

upravovány a „překládány do srozumitelného jazyka“, neboť noviny jsou určeny pro široký 

okruh čtenářů. 

Burzovní zprávy však tvoří výjimku. Patří k těm odborným textům, které bývají otištěny 

nepřepracované. Z tohoto důvodu budou v našich hodinách tvořit velmi zajímavý materiál. 

Burzovní zprávy nalezneme převážně v rubrikách „Finance“, „Ekonomika“ apod., a mají 

následující vlastnosti: 

1. Jedná se o krátké texty, které mají délku zprávy. 

2. Zprostředkovávají fakta, čísla, údaje v procentech. 

3. Ačkoli jsou umístěny vždy ve stejné rubrice, jsou některé čistě věcné, jiné 

s prvky komentáře. Je  to vlastně komentující popis aktuální situace na burze, 

který je ze stylistického hlediska velmi zajímavý a jedinečný. 

4. Ve velké míře jsou používány stylově zabarvené jazykové prostředky a odborná 

slovní zásoba. 

 

10. 2 Jazykové zvláštnosti burzovních zpráv 

 

Jazyk burzovních zpráv je bohatý na metafory a perifráze, personifikace, hodnotící adjektiva 

a adverbia, eliptické formulace, obměny ustálených slovních spojení a na odborné výrazy a 

termíny, které jsou pro laika mnohdy neznámé. 
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Burzovní zprávy jsou obzvláště bohaté na metafory (Metaphern): Talfahrt, Absturz, 

Kurssturz, Kurssprung, Rekordtief. Slouží zde především k oživení a názornosti informací34: 

 

• Eine Erholung ist derzeit nicht in Sicht. 

• Eine turbulente Börsenwoche fand in Wien einen relativ ruhigen Ausklang. 

• Während die Halbjahresbilanz der internationalen Leitbörsen tiefrot gefärbt 

ist, glänzt Wien mit einem Plus von immerhin rund neun Prozent. 

• Die Aktie legte zum Wochenausklang einen Höhenflug von 2,18 Prozent aufs 

Parkett. 

 

Specialitou burzovních zpráv jsou zvířecí metafory (Tiermetaphern). „Optimistische 

Börsianer werden von Wirtschaftsjournalisten mit Vorliebe Bullen, pessimistische Bären 

genannt. Davon abgeleitet werden auch Komposita wie Bullenstimmung oder 

Bärenstimmung an der Börse.“35  

Často se vyskytují frazeologismy (Phraseologismen): 

 

• rote Zahlen schreiben 

• aufs Parkett legen 

• an die Börse gehen 

• unter Druck geraten 

  

V případě, že jsou vlastnosti a schopnosti člověka přeneseny na neživé věci a abstrakta, 

hovoříme o Personifikaci (Personifizierung): 

 

• Der deutsche Aktienmarkt hat seine Talfahrt ungebremst fortgesetzt.  

• Der deutsche Aktienindex DAX verlor ...  

• Die Allianz-Papiere notieren ... 

• In Düsseldorf haben sich die regionalen Werte freundlich gezeigt.  

 

Často se vyskytují také hodnotící adjektiva a adverbia (wertende Adjektive und 

Adverbien), která komentují situaci na burze: 

  

• die Stimmung sei katastrophal     

• schlechte Unternehmensnachrichten    

• sich freundlich zeigen  
                                                 
34  Srov. Schneeweiß 2000 
35  Schneeweiß 2000:119 
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• spektakuläre Gewinne einfahren 

• zu stark ist die Nachfrage 

• ein leichter Anstieg von 4,7 Prozent 

• nach fulminantem Start     

 

Jak již bylo zmíněno, je jazyk burzovních zpráv bohatý na odborné termíny 

(Fachtermini) a formulace, které jsou pro laika velmi často nesrozumitelné: 

  

• Der Nebenwerte-Index M-DAX lag 1,9 Prozent niedriger bei 3840 Punkten. 

• Während DAX und Co. arg absackten, legte der ATX seit Jahresbeginn neun 

• Prozent zu. 

• die Binität herunterstufen   

• mit festeren Kursen schließen 

• schwächer eröffnen 

• etwas leichter notieren  

 

Jazyk německých burzovních zpráv je také bohatý na kompozita. To spolu s hojným 

užíváním abstraktních nominálních konstrukcí svědčí o snaze o ekonomické vyjadřování. 

 

10. 3 Plánování učební jednotky 

 

Ať už plánujeme jakoukoli vyučovací jednotku, musíme zohlednit celou řadu faktorů, kterými 

jsou např. typ školy, věk žáků, jejich jazyková úroveň, mentální přizpůsobivost, ale také 

podmínky pro výuku a výukové cíle. Našim cílem tedy bude naučit žáky, jak přistupovat 

k odborným textům, pomoci jim najít způsob, jak jakémukoli odbornému textu efektivně 

porozumět. 

Pracujeme-li s odbornými texty, navrhují Buhlmann/Fearns36 rozdělit vyučovací jednotku do 

čtyř fází: 

 

1. krok: Osvojení jazykových prostředků 

Tímto krokem se rozumí získání základních znalostí cizího jazyka, tzn. osvojení si základní 

slovní zásoby a základních gramatických pravidel, které umožní jak porozumění textu, tak 

vyjádření vlastních myšlenek. Na tomto místě bych ráda dodala, že úspěšnost při analýze 

odborných textů závisí na mnoha faktorech. Je to na jedné straně jazyková vybavenost žáků, 

na straně druhé také jejich věk, životní zkušenosti a odborné znalosti. 

                                                 
36  Buhlmann/Fearns 2000 
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2. krok: Získání odborných znalostí  

V této fázi se žáci seznámí s finančními pojmy, s jejich významem, mají se tyto pojmy naučit 

definovat, vysvětlit a rozumět jim, a to v této fázi jen v mateřském jazyce. Takovými pojmy 

jsou např: 

akcie, akcionář, burza, cenné papíry, cílová cena, index, kurz, 

podíly, stagnace, trh, měnová politika, kapitálové trhy 

 

Důležitá jsou také slovní spojení a fráze: 

• koruna posílila  

• papíry se vrátí na svá maxima  

• také technologické firmy zpevňovaly 

• akcie se propadly / oslabovaly / pociťují současné burzovní turbulence 

 

3. krok: Osvojení odborných výrazů v cizím jazyce 

Odborné výrazy tvoří základ odborné komunikace a žáci, kteří již chápou jejich význam se 

mají naučit jejich ekvivalentům v cizím jazyce. 

 

Aktien, Aktionär, Anleger, Börse, Index, Kurs, Wertpapiere, 

Branchenführer, Finanzkrise, Kostenbelastungen, Kursentwicklung,  

Kursgewinne, Kurssprung, Preisverfall, Rekordhoch, 

Steigerungsraten, Übernahmespekulationen, Wachstumsraten, Wertzuwächse 

 

4. krok: Naučit se, jak pracovat s textem 

V této fázi mají být žáci seznámeni s odborným textem (burzovní zprávou) v mateřském 

jazyce a následně se stejným typem textu v jazyce cizím. Žáci nejprve vyhledají odborná slova 

a slovní spojení v českém textu a poté v textu cizím. Společně budou hledat důležitá místa 

v textu, tzn. vyhledávat adekvátní informace a sestavovat co nejpřesnější význam textu. 

 

Příklady české: 

• Evropské a americké akcie se ve čtvrtek vzpamatovávaly z propadu 

předešlých dní. 

• Nejvíce posilovaly telekomunikační firmy, ... 

• Francouzská Orange zpevnila o 3,4 procenta ... 

• Také technologické firmy zpevňovaly. 

• Nahoru vylétl také kurs zlata a stříbra. 

• Podobně reagovalo i stříbro, ale propadl se kurz platiny. 

• Její index DAX si připsal 1,89 procenta a zakončil na 4174 bodech. 
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Příklady německé: 

• Die Allianz-Papiere notieren mit 180 Euro auf dem tiefsten Stand seit Juni 1997. 

• Eine turbulente Börsenwoche fand in Wien einen relativ ruhigen Ausklang. 

• Während die Halbjahresbilanz der internationalen Leitbörsen tiefrot gefärbt ist, 

glänzt Wien mit einem Plus von immerhin rund neun Prozent. 

• Die Aktie legte zum Wochenausklang einen Höhenflug von 2,18 Prozent aufs Parkett. 

• Noch besser verabschiedete sich nur ein Titel ins Wochenende: Voestalpine 

verteuerte sich um 2,22 Prozent. 

 

Následují dva texty, český a německý.  

Český text: HN, 4. 2. 2008, s. 22 

Německý text: F.A.Z., 4. 1. 2008, s. 21 
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10. 4 Znalosti a vědomosti žáků 

 

Je jisté, že na různých typech škol a v různých ročnících budou mít také žáci různé stupně 

znalosti jazyka a různé odborné vědomosti. Tato skutečnost velkou měrou ovlivní plánování 

vyučovací jednotky.  

 

Skupina A: jazykové znalosti – začátečníci / odborné znalosti – začátečníci  

Do učební jednotky by měly být zahrnuty všechny čtyři kroky. Žáci si musí osvojit jak 

všeobecné znalosti cizího jazyka, tak odborné vědomosti, než se pustí do rozboru odborného 

textu, jakým burzovní zprávy jsou. 

 

Skupina B: jazykové znalosti – začátečníci / odborné znalosti – pokročilí 

U těchto žáků je třeba nejprve zdokonalit všeobecné jazykové znalosti. Protože už ale tito žáci 

mají odborné vědomosti, může vyučující přejít rovnou ke kroku č. 3 a zprostředkovat žákům 

německé odborné pojmy. U této skupiny žáků by také bylo možné první a třetí fázi spojit, 

čímž bychom docílili vyšší efektivity vyučování. 

 

Skupina C: jazykové znalosti – pokročilí / odborné znalosti – začátečníci 

Žáci této skupiny mají velkou výhodu v tom, že disponují dobrými znalostmi německého 

jazyka. Můžeme vycházet z toho, že jim i velká část odborných názvů není neznámá a že je 

dokáží přeložit do češtiny. Protože ale tyto pojmy nedokáží definovat, neznají jejich pravý 

význam z důvodu nedostatečných odborných znalostí, leží těžiště vyučování v první řadě ve 

fázi č. 2. 

 

Skupina D: jazykové znalosti – pokročilí / odborné znalosti – pokročilí 

Také, a možná především pro žáky této skupiny jsou burzovní zprávy velmi přínosným 

autentickým materiálem. I když mají tito žáci velmi dobré jazykové znalosti a odborné 

vědomosti, neznamená to ještě, že mají schopnost rozumět obraznému vyjadřování a 

specifické metaforice a správně ji dešifrovat. Proto by mělo v centru pozornosti u této skupiny 

žáků stát osvojení si strategie recepce textu a porozumění významu textu jako celku ve všech 

jazykových rovinách. 

Díky vysoce zajímavému jazykovému materiálu, který burzovní zprávy nabízejí, mohou být 

využívány jako autentické texty nejen při výuce na středních školách, ale také např. 

v lexikologii, syntaxi, sémantice, stylistice či textové lingvistice při studiu germanistiky na 

školách vysokých. 
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Didaktické testy 
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Úloha s výběrem odpovědi (1.) 

AUFGABE 

 

Lesen Sie den folgenden Text und finden Sie für die Lücken 1 – 4 die richtigen Wörter A – C. 

Kreuzen Sie Ihre Lösungen an. 

 

Alle anderen 
 
Ein (1.) ___ Liebesfilm mit Ironie und Komik.  
Ein Kinotipp von Melanie Helmers 
 
Ein Urlaub auf Sardinien bringt die Beziehung von Gitti und Chris durcheinander. In einem 

einsamen Haus (2.) ___ der Mittelmeerinsel lernen wir sie in vertrauter Zweisamkeit 

kennen, ihre Albernheiten, ihre Rituale, aber auch ihre unerfüllten Wünsche, großen 

Unterschiede und Machtkämpfe. Die Konflikte spitzen sich zu, als sie einem anderen Paar 

begegnen. Besonders Chris (3.) ___, sich mit den anderen zu vergleichen. Es beginnt ein 

Macht- und Geschlechterkampf um die eigene Rolle, um die Lebenseinstellung, um 

Erwartungen und Gefühle. Die Regisseurin Maren Aden gewann auf der Berlinale (4.) ___ 

Großen Preis der Jury, ihre Hauptdarstellerin Birgit Minichmayr einen Silbernen Bären. 

(Presse und Sprache, Nr. 630, S. 9) 

 

 

1.  A) deutsche  2.    A) auf 

 B) deutscher      B) an 

C) deutschen                        C) in 

 
3. A) fangt an   4.     A) die  

B) fängt an                        B) das 

C) anfängt        C) den  

 

 

 

Lösung: 

1. B / 2. A / 3. B / 4. C 
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Úloha s výběrem odpovědi (2.) 

AUFGABE 

 

Lesen Sie den folgenden Text und finden Sie für die Lücken 1 – 4 die richtigen Wörter A – C. 

Kreuzen Sie Ihre Lösungen an. 

 

Das Allgäu lädt zu einem (1.) ___ Urlaub in der Natur ein. 
 
Wer (2.) ___ gemütliche, historische Deutschland kennen lernen will, sollte ins Allgäu 

fahren. In (3.) ___ wunderschönen Alpentälern gibt es nicht nur grüne Wälder, bunte 

Wiesen und glasklare Seen, (4.) ___ auch schöne Architektur und Kultur. Im Osten der 

Region steht zum Beispiel das Märchenschloss Neuschwanstein, und überall sieht (5.) ___ 

die Tradition. Hier tragen viele Menschen noch Trachten und die Kühe tragen Glocken. 

Trotzdem gehen die Gastwirte im Allgäu mit der Zeit, und so haben sie aus ihrer 

wildromantischen Heimat das Land der „Wellness“ (6.) ___. 

(Presse und Sprache, Nr. 630, S. 9) 

 

 

1.  A) erholsamem 2.    A) den   3.   A) seinen 

 B) erholsamen        B) die         B) ihren 

C) erholsamer                      C) das          C) Ihren 

 
4. A) aber  5.    A) wir    6.   A) machen 

B) sondern                      B) er                                    B) gemachen 

C) deshalb    C) man                           C)  gemacht 

 

 

 

 

 

 

Lösung: 

1. B / 2. C / 3. A / 4. B / 5. C / 6. C 
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Úloha se stručnou odpovědí (1.) 

AUFGABE 

Lesen Sie den folgenden Text und setzen Sie in die Lücken 1 – 8 das daneben angeführte 

Wort in der passenden Form ein. Sie dürfen dabei jeweils nur ein Wort in die Lücke einfügen. 

Vorsicht, vergessen Sie nicht, Ihre Lösung in den Antwortbogen in Schreibschrift 

einzutragen. 

 
  

Die Bundeskanzler 

Die Politik der 60- (0) ___ Bundesrepublik wurde von 

acht Kanzlern gelenkt. 

 

(1) ____ SEPTEMBER wählen die Menschen in Deutschland 

einen (2) ___ Bundestag. Der Bundestag wiederum wählt dann 

einen Bundeskanzler. Der Bundeskanzler ist in Deutschland der 

Chef (3) ___ Regierung. Er bestimmt die Bundesminister und die 

Richtlinien der Politik der Bundesregierung. Auch wenn er die 

wichtigen und entscheidenden Aufgaben hat, (4) ___ der Kanzler 

im Protokoll trotzdem unter (5) ___ Bundespräsidenten, er (6) 

___ das Staatsoberhaupt, und dem Bundestagspräsidenten, er ist 

der Vertreter aller Fraktionen. In (7) ___ Geschichte der 

Bundesrepublik gab es seit 1949 acht Kanzler, die die Politik 

Deutschlands bestimmten. 

(Presse und Sprache, Nr. 631, 53. Jhrg., S.8) 

  
 
 
(0) JÄHRIG 

 

 

(1) IN 

(2) NEU 

 

(3) DIE 

 

(4) STEHEN 

(5) DER 

(6) SEIN 

(7) DIE 

 

        

 
0 jährigen 4  

1  5  

2  6  

3  7  

 
 
Lösung: 
 
0 jährigen 4 steht  

1 im 5 dem  

2 neuen 6 ist  

3 der  7 der 
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Úloha se stručnou odpovědí (2.)  

AUFGABE 

 

Lesen Sie den folgenden Text (Vorspann zu einem Interview) und setzen Sie in die Lücken  

1 – 5 das fehlende Wort ein. Schreiben Sie Ihre Lösungen in Schreibschrift. Nummer (0) ist 

ein Beispiel. 

 

(0)_____ Friedrichs 
 „Die Elite (1)_____ in einer Art Parallelwelt.“  
 
04.03.2008, in einem Hörsaal der Freien Universität Berlin. Julia 
Friedrichs (2)_____45 Minuten zu spät zum Interview, aber in ihrem 
Blick liegt eine so große Entschuldigung, dass man ihr nicht böse 
(3)_____kann. Zu Hause gab es einen Wasserrohrbruch, dann fuhr statt 
der U-Bahn ein Schienenersatzverkehr. Die Elite, mit der (4)_____Julia 
Friedrichs beschäftigt, wäre sicher Taxi (5)_____. 
 
INTERVIEW: Sebastian Fuchs 
FOTOS: Ali Ghandtschi 

(GALORE 2008/38:58) 
 

 

0  ................... Julia ............. 

• ........................................ 

• ........................................ 

• ........................................ 

• ........................................ 

• ........................................ 

Lösung: 

 

Julia Friedrichs 
 „Die Elite lebt in einer Art Parallelwelt.“  
 
04.03.2008, in einem Hörsaal der Freien Universität Berlin. Julia 
Friedrichs kommt 45 Minuten zu spät zum Interview, aber in ihrem Blick 
liegt eine so große Entschuldigung, dass man ihr nicht böse sein kann. 
Zu Hause gab es einen Wasserrohrbruch, dann fuhr statt der U-Bahn ein 
Schienenersatzverkehr. Die Elite, mit der sich Julia Friedrichs 
beschäftigt, wäre sicher Taxi gefahren. 
 
INTERVIEW: Sebastian Fuchs 
FOTOS: Ali Ghandtschi 

(GALORE 2008/38:58) 
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Úloha přiřazovací 

AUFGABE 

 

Lesen Sie den folgenden Text37. Zu jedem Satz 1 – 8 gehört eine Aussage A – J. 

Tragen Sie anschließend die Buchstaben A – J an den richtigen Stellen ein. Es gibt zwei 

Aussagen zu viel!  

Über mich: 

1. Ein guter Arbeitstag beginnt mit ... 
________________________________ 
 
2. Die Zeit vergesse ich ... 
________________________________ 
 
3. Wer es in meinem Geschäft zu etwas bringen will, der ... 
________________________________ 
 
4. Erfolge feiere ich ... 
________________________________ 
 
5. Es bringt mich auf die Palme, ... 
________________________________ 
 
6. Mit 18 Jahren wollte ich ... 
________________________________ 
 
7. Geld macht mich ... 
________________________________ 
 
8. Mein Weg führt mich ... 
________________________________ 
 
A ... weder glücklich noch unglücklich. 
B ... vielen Zeitungen und noch mehr Kaffee. 
C ... in der Bank haben. 
D ... erfreulich oft genau dorthin, wo ich hin will. 
E ... mit Freunden. 
F ... muss wollen und können. 
G ... Freunden und einer Flasche guten Weines am Abend. 
H ... bei einem selbstgekochten Abendessen mit Freunden und gutem Wein. 
I ... wenn in Zeitungen Meinung und Bericht nicht getrennt werden. 
J ... Rechtsanwalt werden. So kam es ja auch. 
 
Lösung: 
 
1. Ein guter Arbeitstag beginnt mit ... (B)   5. Es bringt mich auf die Palme, ... (I) 
2. Die Zeit vergesse ich ... (H)    6. Mit 18 Jahren wollte ich ... (J) 
3. Wer es in meinem Geschäft zu etwas bringen will, der ... (F) 7. Geld macht mich ... (A) 
4. Erfolge feiere ich ... (E)      8. Mein Weg führt mich ... (D)...  

                                                 
37  



52 
 

Úloha dichotomická (1.) 

AUFGABE 

Lesen Sie den Text „Die Rückkehr eines Kultautos“ und dann die Sätze 1-6. Entscheiden Sie, 

ob die Sätze dem Inhalt des Textes entsprechen (R = richtig) oder nicht (F = falsch). 

Die Rückkehr eines Kultautos 
  

Nach schlechten Erfahrungen des Automobilwerkes BMW mit Rover und 
Jaguar glaubte niemand mehr, dass man mit der Marke Mini Cooper noch Erfolg 
haben werde. Das Gegenteil scheint aber wahr zu sein. BMW half dem Kultauto Mini 
Cooper in die Szene zurück. Eine Generation von Autofahrern kann sich noch gut an 
die Kämpfe erinnern, die der Mini mit dem Renault bei der Rallye in Monte Carlo 
führte. 
 

Der Mini wurde, ähnlich wie der Citroën 2CV, der VW „Käfer“ und der Fiat 500, 
zu einem Kultauto der 60er Jahre. Heute ist der Mini zurück in der Szene, aber in einer 
ganz neuen Gestaltung. Optisch kann jeder sehen, dass es sich um den Mini Cooper 
handelt, nach der Ausstattung, dem Komfort und den Fahreigenschaften geht es 
jedoch um ein Auto der neuen Generation. Die feste selbsttragende Autokarosserie 
wird immer noch von den Briten gebaut, das Fahrgestell und die Motoren liefert BMW.  
 

Das stilvolle Armaturenbrett, die multimediale Ausstattung, eine perfekte 
Lenkung, mittelhartes Fahrgestell und selbstverständlich leistungsfähige Motoren von 
BMW rühren jedem Liebhaber das Herz. Der Erfolg der ersten Serie öffnete den Weg 
für Innovationen – bereits angekündigt ist das Modell Kombi und neue Motoren 
inklusive eines neuen Dieselmotors des französischen Konzerns PSA mit einer 
Leistung von 109 PS. Die Peripheriesysteme (die Sensortechnik und das 
Kraftstoffeinspritzsystem Common Rail) liefern jedoch die BMW-Ingenieure. Da wird 
es noch viel Spaß auf den Straßen geben – man kann sich schon freuen. 
 
(Pressburger Zeitung 11-12/2007, S.38) 

 

1  Mit der Marke Mini Cooper hatte man keinen Erfolg.   R F 

2  Mini hat die Rallye Monte Carlo gewonnen.    R F 

3  Mini Cooper ist zurzeit wieder sehr populär.    R F 

4  Alle Autoteile von Mini Cooper werden in Großbritannien gebaut. R F 

5  Bald kommt auch das Modell Kombi auf den Markt.   R F 

6  Besonders die Franzosen freuen sich auf neue Modelle.   R F 

Lösung: 

1-R / 2-F / 3-R / 4-F / 5-R / 6-F 
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Úloha dichotomická (2.) 

AUFGABE 

Lesen Sie den Text „Lebensnah“ und dann die Sätze 1-6. Entscheiden Sie, ob die Sätze dem 

Inhalt des Textes entsprechen (R = richtig) oder nicht (F = falsch). 

Lebensnah 
  

In einer Besprechung des Bühnenstückes „Die Räuber“ aus dem Jahr 1782 
urteilt der Verfasser, der sich selbst nicht nennt, streng: „Dieses ist schlechterdings die 
tödliche Seite des ganzen Stücks, wobei der Dichter ganz unter den Mittelmäßigen  
geblieben ist.“ Rezensent und Dichter sind dieselbe Person: Friedrich Schiller, der vor 
ziemlich genau 250 Jahren geboren wurde, war oft sein härtester Kritiker. 

 
In seiner zum Schillerjahr erschienenen Biographie wirft der Germanist und 

Romanist Hans Jürgen Schmelzer einen ungewöhnlichen Blick auf den Dichter. Das 
Buch liest sich wie ein Roman. Schillers Schulzeit auf der Karlsschule von Herzog Carl 
Eugen, die Flucht des jungen Dichters aus Stuttgart, seine Geldsorgen, die ihn 
zeitlebens plagten, seine erste Begegnung mit dem späteren Freund Goethe schildert 
der Verfasser anschaulich und ohne germanistischen Fachwortschatz. Dies bringt den 
Dichter, der schon zu Lebzeiten als der größte Bühnenschriftsteller deutscher Sprache 
galt, dem Leser nahe. 

 
Schiller spricht schwäbisch, er hält sich häufig in Dorfkneipen auf, die er bis 

zum Morgengrauen nicht verlässt, seine schlechte Gesundheit macht ihm sein kurzes 
Leben lang (er starb 1805) zu schaffen. (Verkürzt)  

     
Hans-Jürgen Schmelzer: Der Verlorene Sohn des schwäbischen Herodes. 
Ein neuer Blick auf Friedrich Schillers Leben und Werk. 
Stuttgart Hohenheim-Verlag 2008. 

 
(Sprachnachrichten  Nr. 44/Dezember 2009, S.21) 

 

1  Schiller hat Theaterspiele geschrieben.     R F 

2  Schiller war sein eigener Rezensent.     R F 

3  Das Buch von Hans Jürgen Schmelzer ist ein Roman.   R F 

4  Das Buch können nur die Germanisten verstehen.   R F 

5  Schiller war nicht reich, aber auch nicht arm.    R F 

6  Schiller war am Ende seines Lebens krank.    R F 

 

Lösung: 

1-R / 2-R / 3-F / 4-F / 5-F /6-R 
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AUFGABE 

Lesen Sie den Text38 auf den folgenden zwei Seiten. Die einzelnen Absätze A – F haben eine 

falsche Reihenfolge. Zu jedem Absatz gehört ein Zwischentitel (1. – 8). Bestimmen Sie, 

welcher Zwischentitel zu den Absätzen A – F gehört. Die Nummerierung der Zwischentitel 

verrät Ihnen die richtige Reihenfolge der Absätze. Vorsicht, es gibt zwei Zwischentitel zu viel! 

0.  Los oder Strafe    

1.   Interessant muss der Name sein!  5.   Zum Wohle des Kindes ...  

2.   Welche Namen sind erlaubt?  6.   Welche Möglichkeiten hat man heute? 

3.   Die beliebtesten Vornamen  7.   Sie hasste ihren Namen  

4.   Hilfe, ich heiße Nikolaus!  8.   Mein Name klingt altmodisch 

 

Reihenfolge und Stichwörter: 

 

Beispiel: 0.  ........G ................... 

 

1.  .................................... 

2.  .................................... 

3.  .................................... 

4.  .................................... 

5.  .................................... 

6.  .................................... 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Sprachnachrichten Nr. 40/Dezember 2008, S. 5 
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Úloha se širokou odpovědí (příklad části ústní zkoušky) (1.) 

AUFGABE 

 

Diskutieren Sie mit Ihrem Prüfer/Ihrer Prüferin über folgendes Thema: 

 

Gedruckte Zeitung oder On-line-Zeitung? 

 

Stellen Sie sich vor, dass es keine gedruckte Zeitung mehr gibt, weil sie in der heutigen Zeit 

für überflüssig gehalten wird. Was sagen Sie dazu?  

 

Antworten auf folgende Fragen können Ihnen bei der Vorbereitung helfen: 

6) Lesen Sie / Ihre Eltern Zeitung?  

7) Wer liest Ihrer Meinung nach regelmäßig Zeitung? 

8) Was suchen Leser in einer Zeitung? 

9) Gibt es Unterschiede zwischen einer gedruckten und einer On-line-Zeitung? 

10) Was sind die Vorteile einer gedrucken Zeitung? Welche Nachteile gibt es? 

11) Was sind die Vorteile einer On-line-Zeitung? Welche Nachteile gibt es? 

12) Glauben Sie, dass die On-line-Zeitung in Zukunft die gedruckte Zeitung ganz ersetzen 

könnte? Warum? 
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Úloha se širokou odpovědí (2.) 

AUFGABE 

 

Diskutieren Sie mit Ihrem Prüfer/Ihrer Prüferin über folgendes Thema39: 

 

WAS ... 

 

• Was gibt es in Ihrer Schule, das Ihnen nicht gefällt? 

• Was wollen Sie ändern? 

• Was können Sie ändern? 

• Brauchen Sie Hilfe? Wer könnte Ihnen dabei helfen? 

• Möchten Sie darüber mit Ihren Eltern sprechen? Warum? / Warum nicht? 

• Möchten Sie darüber mit Ihrem Lehrer sprechen? Warum? / Warum nicht? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 srov.  Robert Bosch Stiftung – Magazin, 3. Jhrg., Nr. 07, 2009, S. 28-29 
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