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Název / link:

LENA, JONAS A FELIX
http://ressources.cned.fr/Commun/pml/iframe.html?titre=Lena-Jonas-und-Felix

Doporučená úroveň znalostí:

začátečník A1
Srozumitelná a jednoduchá hra z té nejpovolanější dílny – německého Goethe Institutu. Je určená
všem na základní úrovni, které němčina baví.

Nevýhody:

Není tu žádný komplikovaný příběh, takže si tu nic zvláštního nezahrajete, ale na druhou stranu
lepší než se fráze učit ze slovníčku. Takto si je totiž skutečně zapamatujete. Vážně, každou tu
uslyšíte minimálně dvakrát…

Výhody:
Nabízí základní fráze namluvené srozumitelnou rychlostí, mluvený text si lze kdykoliv nechat
opakovaně přehrát, a navíc je vidíte napsané. Ano – přesně s těmi členy a v těch vazbách,
které Vám paní učitelka vždy zdůrazňovala. Byla německy v pohodě 😊 – buďte taky!

Název / link:

MEIN WEG NACH DEUTSCHLAND
Link: viz Google play podle typu telefonu

Doporučená úroveň znalostí:

mírně pokročilý A2
Ano – i aplikace pro mobilní telefon mohou mít smysl a tento počin to dokazuje. Zejména tehdy,
pokud už v nějaké německé zemi žijete a potřebujete vědět, jak v pohodě (tedy německy)
uzavřít smlouvu s telefoním operátorem, najít práci či nové přátele, cestovat veřejnou
dopravou apod. Přesně tyto situace zde totiž zažijete.

Nevýhody:
Situace vyžadují už určitou slovní zásobu, nicméně videa jsou doplněná titulky, takže si je
můžete kdykoliv zastavit. A potom?
Ověřovat, zkoumat, domýšlet, dedukovat - tak jako v životě samotném.

Výhody:
Praktická nabídka každodenních situací. Každá situace je navíc doplněná krátkou
videonahrávkou v délce zhruba 5 – 6 minut, ve které si procvičíte poslech. Pod každou
videonahrávkou je potom jednoduché cvičení, ve kterém si ověříte nakolik jste situaci opravdu
porozuměli. Zaváhali jste více než dvakrát?
Hm – tak pak bude nejlepší se někoho zeptat. Třeba během Vaší další hodiny němčiny. Ušetříte si
tak spoustu zbytečných odboček 😊.

Název / link:

UNSERE STRAßE
http://www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html

Doporučená úroveň znalostí:

mírně až středně pokročilý A2 - B1
Vynikající hra oblíbená u celých 9 z mých 10 studentů na této úrovni. A víte proč? Jsou voyeuři –
stejně jako já. Chodí rádi po ulici, občas juknou lidem do soukromí, nahlížejí do obchodů,
naslouchají cizím dialogům a jsou tak německy v pohodě. Máte to podobně? Výborně – skvělý
předpoklad k tomu, abyste se mohli učit němčinu přímo na „Naší ulici“.

Nevýhody:
Dialogy se bohužel během přehrávání nedají pustit ještě jednou, všechny osoby v nich totiž
tvrdošíjně očekávají, že brzy zareagujete. Když se tak nestane, otázku Vám zopakují nebo tiše
čekají dále a vy s nimi. Je proto třeba všem alespoň částečně rozumět.

Výhody:
Budete asistovat u hádky, nakupovat zeleninu, navštívíte holiče a spousty dalších míst, kam
byste si v Německu, Rakousku či Švýcarsku možná kvůli jazykovým
zapeklitostem zatím netroufli. Virtuální realita, která Vás bude bavit! 😊

Název / link:

ISUNGUR
http://www.isungur.de/

Doporučená úroveň znalostí:

vysoce až středně pokročilý až pokročilý B2 - C1
Hra pro mládež do 14 let nebo dospělé, které baví středověk a Vikingové. Na začátku hry si stačí
vybrat, zda budete Hilda – bojovnice nebo Arne – orel a můžete začít. Hra se skládá částečně
z jednotlivých dialogů, ale některé její části fungují i bez textu. Počet získaných bodů si navíc
můžete po každém kole uložit, a to bez zadávání osobních dat.

Nevýhody:
Dialogům je opravdu třeba rozumět, ale ruku na srdce – trochu té námahy za záchranu celé
vikingské vesnice prostě stojí, no ne? Zejména, když to postupně přinese dost dobrou znalost
germánského jazyka, která Vám leckdy zachrání krk (nebo taky práci, dobrou známku,
dovolenou v zahraničí apod.).

Výhody:
Kvalitní hra podle nejnovějších vědeckých poznatků, kterou některé školy využívají přímo ve
výuce dějepisu, která Vám dokáže, že jste v německy pohodě. A to i v případě krátkodobé nouze,
kdy snad bylo třeba hru na chvíli přepnout do angličtiny či dokonce norštiny 😊.
Skutečné hrdinky a hrdinové totiž nejsou ti, kteří se učí, ale ti, kteří se německy naučí!
Vy k nim rozhodně patříte!

Chceš být

NĚMECKY V POHODĚ

ještě víc a stále?
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určeny pro všechny od úrovně A2. Každý z nich obsahuje slovní zásobu, 180 cvičení a fráze
specifické pro daný obor, stručně a jasně vysvětlenou gramatiku doplněnou více než 30 videonahrávkami a
doporučení jak a co se nejlépe naučit. Chceš být šampiónem na německy mluvícím pracovním trhu? Hledáš
uplatnění v oboru a pracovní zkušenosti v zahraničí? Chceš vydělávat víc a zazářit mezi konkurencí?
Vyber si na www.nemcinatlumoceni.cz/online-kurzy. 😊
.

POTŘEBUJEŠ PRAVIDELNOU A VYSOCE
KVALITNÍ VÝUKU PODLE VLASTNÍCH
POTŘEB
Objednej si INDIVIDUÁLNÍ ONLINE KONZULTACE

Naučím Tě německy myslet, mluvit, vyjednávat, poslouchat i rozumět! Ukážu Ti život v mém druhém
domově - městě Vídni, německé zvláštnosti a nejnovější trendy německy mluvícího světa. Nachystám Ti
materiály přímo na míru podle Tvých potřeb a společně vypracovaného učebního plánu. Zažiješ zábavu,
pokroky a hlavně? Budeš Německy v pohodě! Efektivně, bez všech zbytečností a v termínech, které si
sami určíme. Chceš vědět víc? Napiš si o vstupní pohovor zdarma. 😊
Více informací na sona@nemcinatlumoceni.cz

CHCEŠ SI SVÉ ZNALOSTI NĚMČINY DÁLE
ROZVÍJET A PROCVIČOVAT?
Vstup do ŠKOLIČKY ŠPÍLEM ZDARMA

Začátkem každého měsíce v ní pravidelně najdeš různé aktivity, které Ti pomohou rozšířit a udržet
znalosti němčiny pro běžný den. Objevíš hříčky, kvízy, procvičování a další jazykové taškařice, které Tě
budou bavit, zopakujeme to nejpodstatnější a co ještě? Budeš se postupně vyvíjet a růst. Rozšíříš si
slovní zásobu, zopakuješ a oprášíš to, co umíš a posuneš se o kousek dál. To celé zdarma. 😊
Přihlásit se můžeš zde https://nemcinatlumoceni.cz/nemcina-zdarma/

Máš chuť na víc? Baví Tě překvapení, skupinové kurzy, konverzace, dopisování v němčině?
Sleduj můj Facebook, Instagram nebo LinkedIn. Hledej němčinu, která baví! 😊

Viel Spaß, Erfolg und Freude!

Mgr. Soňa Felixová

