1














Lingua-Projekt Fachtandem (Odborný Tandem)

Nmecký originál: Jürgen Wolff
Revize: Arantxa Alkorta Idiakez
Španlský peklad: Enma Alonso Pego
Italský peklad: Aldo Mazza
Anglický peklad: Peter Krantz- Schneider
Çeský peklad: Viola Jakschová





























(Tento sešit je uren pro ty, kteí  se uí nmecky.)



Milí úastníci kurz odborného Tandemu,

Zejm budete po ást doby, kterou strávíte s Tandemem, pouívat texty, diagramy, grafiky a jiné písemnosti, které souvisí s Vaším povoláním.
Proto zde nyní obdríte krátký “kurz”, jen mete stále znovu a znovu vyuívat v obou jazycích po všechny hodiny v Tandemu, potebujete k tomu základní znalosti jazyka (asi 300 vyuovacích hodin), a poté budete schopni íst odborné texty  v cizím jazyce. Pokud jsou Vaše znalosti vtší, nebo ji máte zkušenosti s tením na porozumní, mete pejít rovnou na souhrnný seznam .17, a odtud se dle poteby vracet k jednotlivým bodm. 
Pokud propojíte tento kurz s technikami rozšiování slovní zásoby, které Vám pedkládáme v jiné broue, bude Váš kurz ješt efektivnjší.



1. Prvním základním pravidlem pi tení na porozumní: nepropadejte panice, kdy se na jednom míst v textu vynoí mnoství neznámých slov. Nemusíte rozumt kadému slovu, aby jste pochopili to podstatné.
Ø	Zkuste si to jednou sami. Vyškrtejte z textu ve Vaší  vlastní ei, ani by jste ho etli, naslepo tetinu slov. Potom se ho pokuste   zrekonstruovat. Uvidíte, e 30 a 50% se dá pedpokládat nebo  odvodit.
Ø	Udlejte poté pokus s Vaším partnerem v Tandemu: dejte jí/ jemu ásten neitelný text a nechte jí/ho, aby Vám ho pevyprávl, a poté srovnávejte s originálem.
Ø	Jeliko pracujete s texty, které mají co doinní s Vaším oborem i povoláním, je to ješt jednoduchší, chybí Vám pouze urité  jazykové znalosti, ale mete pedpokládat, o co se me v textu  jednat.

Od této chvíle Vám navrhneme jednotlivé kroky, které  by jste mli projít s Vaším partnerem v Tandemu v uvedené  posloupnosti, nebo na sebe navazují. Je velmi výhodné cviit tení na porozumní  pi kadém setkání a v kadé ei alespo  15 minut, piem by se mli ob ei oddlovat.

 2. Ješt dva dobré typy:
Ø	Nette texty v tomto sešitku nahlas, to Vás bude jen zdrovat. Není také nutné, aby jste tuto slovní zásobu ovládali aktivn, to by byla ztráta asu.
Ø	Jak ji bylo eeno mnoství neznámých slov neuruje hodnotu výpovdi. lovk si vystaí s 1000 slovy v 80% bné komunikace, 2000 slov pouívá v 88%. 
Všechny evropské ei mají mnoství spolených slov, tzv. internacionalismy. Pi porozumní neznámým textm Vám internacionalismy velmi pomohou, zvlášt pi tení vdeckých a odborných text.
*Podtrhávejte všechno, emu rozumíte ve vybraném odborném textu.

3. Pokud na první pohled neporozumíte významu jednoho slova, máte dv monosti:
Ø	Mete se soustedit na  pravopisnou podobnost s jinými jazyky.
Ø	Mete ho peíst nahlas a soustedit se na to, zda Vám pijde povdomé, i kdy je pravopis odlišný.
*Zkuste to s odborným textem.
4. Nkdy  všechny tyto triky  nepomáhají a Vy musíte sáhnout po slovníku. Nejprve se ale sami sebe zeptejte, zda
Ø	musíte tomuto slovu rozumt, nebo víte, e lovk me porozumt smyslu textu, ani by do puntíku  rozuml kadému   slovu;
Ø	nemete toto slovo odhadnout z kontextu.
*Nyní si vezmte k ruce slovník, pokud mono specializovaný na Váš obor.
Zejm ji víte, e za podstatným jménem je vtšinou uveden rod
m maskulin, muský – n neutrum, stední – f feminin, enský
asto se zde objevují také koncovky 2. pádu a 1. pád mnoného ísla, jen je vtšinou v závorkách.
Skoro vdy je zde uvedeno vícero význam tohoto slova.
Rozhodnte se jaké se nejlépe hodí do smyslu vty i kontextu.
Ø	Pokud njaké slovo nenajdete, uvdomte si, e slovní tvar, v kterém se dané slovo nachází v textu, nemusí souhlasit se základním tvarem ve slovníku.  
*Take ho musíte “vypátrat”. Hledejte píklady k tvarm, které Vás mohou dovést k danému slovu:
Podstatné jména
mnoné íslo:
pád:
pehláska:
Slovesa
asování:
vloené ‚e‘:
zmna kmenové samohlásky (nap. helfen – hilft):
nepravidelná slovesa:
pedpony:
píestí:
Pídavná jména
koncovka:
pehláska:
stupování:

5. Me se také stát, e se v textu vyskytne mnoství neznámých slov najednou a Vy nebudete mít chu je jednotliv vyhledávat. Musíte uít racionalizace. K tomu by jste mli vdt: 
Ø	v nmeckých odborných textech je to nejdleitjší vyjádeno podstatnými jmény.
*Vyškrtnte v odborném textu všechny slovesa a dejte ho Vašemu partnerovi v Tandemu.
Vyzkoušejte, zda Vám me pevyprávt obsah.
*Nyní si vezmte podobný text a peškrtnte podstatná jména a pokuste se o toté. 

6. Další  zvláštností nminy je neodolatelný sklon k tvorb  sloených slov, pedevším u podstatných jmen. Mnohé z nich nikdy ve slovníku nenaleznete, tehdy musíte odhadnout jeho význam tím, e vyjdete z jednotlivých ástí:
Ø	základním slovem, nap. Telefon-buch
je vdy slovo poslední, proto musíte sloeniny rozebírat  vdy zezadu (zprava doleva)
Ø	Vpedu stojí urující slova, zde nap. Telefon-buch
Urující slovo me být rzný slovní druh, jako nap. (naleznte píklady)
= podstatné jméno:
= sloveso:
= pídavné jméno:
= pedloka:
To znamená, e se sloenými slovy zacházejte vdy následujícím zpsobem:
Ø	rozlote ho na jednotlivá slova
Ø	naleznte význam jednotlivých slov (v nejhorším pípad i s pomocí slovníku)
Ø	slote ho znovu dohromady a odhadnte význam
Ø	opravte pípadnou chybu v interpretaci podle souvislosti v textu.
Ale pozor! Tuto techniku lze uívat jen  k porozumní textu, ale ne k tvorb nových slov. Technická i odborná slovní zásoba je standardizována, nemete ji nic vynalézat.
*Nyní si uvete pár “slovních monster”:



7. Existuje pár pedpon a pípon, které mají stále stejný význam a ulehují porozumní sloeným slovm:
*Najdte významy následujících pedpon:
u sloves. ent-
	  miss-
	  zer-
u podstatných jmen:  miss-
- chen
- heit 		      
- lein
u pídavných jmen:    miss-
			un-
			-bar
			-los
			-sam
*Vezmte si k ruce text a všímejte si v nm slov, která obsahují tyto pedpony a pípony.


8. Ke konci existuje ješt další pomocný prostedek, toti okolí textu, a se jedná o fotografie, obrázky, skici, grafiky, diagramy, statistiky, nárty atd.
*Otevete si odbornou knihu na jakékoliv stránce, na které je njaké znázornní, a pokuste se ho interpretovat, ani by jste si všímali textu, poté text pette.

9. Dosud jsme se soustedili pouze na odhadování textu podle jednotlivých slov. Jeliko jste nyní ji zcela pipraveni a fit, meme uinit malý skok a vrhneme se pímo na celé texty. 
Ø	První pravidlo:  pokud narazíte na neznámé slovo, nezdrujte se u nho a nevyhledávejte  jeho význam.
Ø	Díve ne budete íst text podrobn, pokuste se zachytit téma textu, tím e: 
= si napoprvé rychle petete text 
= podtrhnete si známé údaje, místa a vlastní jména
= zvýrazníte si slova, která se opakují
= zvýrazníte si slova, která jsou ve vztahu k nadpisu.
Toto Vám ulehí  celkové porozumní. Nejlepší  bude, kdy zanete nejprve pouívat obyejnou tuku a a v podtrhování získáte rutinu, mete zaít pouívat i zvýrazova. 
*Cvite si tyto kroky na odborných textech.

10. Nyní vyjdeme z jiné situace, nechcete textu rozumt celkov, ale potebujete jenom jednu detailní informaci, tuto ale zcela pesnou. Mimoto nemáte as íst sáhodlouhé lánky a chcete vše,  co neodpovídá na Vaše konkrétní otázky dopedu vynechat. Musíte se tedy ke své informaci dostat tak rychle, jak jen to je moné pomocí selektivního tení.
*Vezmte si odbornou knihu, definujte si konkrétní téma a konkrétní otázku, a stopnte si, kolik sekund  potebujete od nalistování obsahu a k nalezení místa v textu, které odpoví na Vaši otázku. Opakujte to tak dlouho, a se dostanete pod 20 sekund.

11. Nejvyšším stupnm tení na porozumní je totální porozumní. Toho nedosáhnete na poátku, ale mete se mu stále pibliovat.
Také k tomuto vlastn nepotebujete slovník. Existují dv strategie:
Ø	Odvození pomocí analogie, tj. pokud rozumíte-li jedné ásti, mete si asto odvodit zbytek, pokud má  text vnitní paralelitu, nap.
Autos vebrauchen Benzin, Flugzeuge Kerosin.
Auta spotebovávají benzín, letadla kerosin.
Ø	Odvození z kontextu. To jde samozejm lépe, pokud je popisováno nco, co znáte ze svého povolání, a pokud je  jediná obtí v cizím jazyku.
Postupujete tedy následovn, chcete-li docílit totálnímu porozumní:
Ø	pomocí nadpisu, z jmen a známých údaj odhadnete, o se jedná
Ø	podtrhnete vše, emu rozumíte na základ podobnosti  s vlastním jazykem
Ø	podtrhnete vše, emu rozumíte na základ podobnosti s dalšími jazyky, kterým rozumíte
Ø	ješt jednou si pette text
Ø	odvote si, co je Vám nejasné.
Podtrháváním mete s získáním vtší praxe zaít šetit, pozdji bude stait, kdy si  podtrhnete to, emu nerozumíte, ale co se zdá být  hlavní.
*Nyní uijte  tyto kroky v odborném textu.

12. Nkdy narazíte na vty, které se dají jen ztka “rozlousknout”. Tehdy si mete pomoci tím, e pouijete vdy tého schémata:
Ø	co je dláno (písudek a jeho doplky)
Ø	kdo to iní (podmt)
Ø	koho/eho se to ješt týká (pedmt ve 4. a 3. pád) 
Ø	kde (píslovené urení místa)
Ø	kdy (píslovené urení asu)
*Vezmte si njakou zmatenou ást textu a projdte ho tímto zpsobem krok za krokem.

13. Jako i v ivot me malinkaté ‚ne‘ všechno pevrátit na hlavu, me i jeden zápor pevrátit smysl vty. Proto na n musíte zvláš dávat pozor.
*Zvýraznte si všechny zápory v jednom odstavci, a jsou to slova, pedpony nebo pípony. 

Také u vt hlavních nebo vedlejších je pikázána vtší opatrnost. asto stojí jedna dleitá informace ve vt hlavní a ta druhá ve vt vedlejší a tyto nemohou být chápány jednotliv, oddlen od sebe. 
Ø	Vedlejší vty poznáte podle toho, e mají asované sloveso na konci.
*Oznate si všechny vedlejší vty v  textu.


14. Nyní se budeme trochu více soustedit na vnitní strukturu textu, nap. na vztahy, které vyjadují píiny a následky.
*Vyjádete píiny a následky v odborném textu pomocí šipek
*Poté si oznate všechny dleitá (klíová) slova, napište je na okraj a vyjádete vztahy mezi nimi pomocí šipek.

15. Jak pro první pehled, tak i pro totální porozumní textu Vám me pomoci, pokud  si text rozdlíte a chronologicky uspoádáte.
* Nakreslete strukturu textu ve tvaru diagramu.

16. Existuje ješt jeden trik, který mete uít ped prací s cizím textem, a to,  e si ped tením vzpomenete na veškerou slovní zásobu, která má nco spoleného s daným tématem, a uspoádáte ji do tvaru hvzdy okolo základních pojm (‚advanced organizer‘), asi takto:




Poté bude jednoduchší odkrýt logickou souvislost.
*Nakreslete podobný graf k odbornému textu.

17. Na závr tohoto malého kurzu Vám pedkládáme souhrnný seznam všech návod, které ulehují porozumní textu. Za kadým návodem  najdete odkaz na jednotlivé vysvtlivky. Šastnou cestu s Tandemem!  

a-	Pette si rychle celý text, bez toho aby jste se v nm zastavovali.
b-	Pemýšlejte, zda  zde jsou slova nebo pojmy, které se vyskytují astji, a odvote si téma textu. (->9)
c-	Napište si všechno, co o tom ji víte, a oivte si to v pamti. (->16)
d-	Promyslete si, co Vás pesn zajímá a zvolte si kritérium výbru. Vyzkoušejte ho. Poté se rozhodnte, zda Vás zajímá  pesné  tení i nikoliv (= selektivní  porozumní textu). 
      (-> 10)
e-	Pokud ano, podtrhnte vše, co znáte, nap.  údaje, místa, vlastní jména atd. (->9)
f-	Napište si klíová slova na okraj (= pro orientaní porozumní textu). (->14)
g-	Soustete se pedevším na píinné, asové a logické vztahy mezi vtami. Pozor na signální slova jako jsou zájmena ukazovací, zápory, vty vztané atd. (->13)
h-	V pípad, e vskutku chcete rozumt všemu zcela pesn, zante pracovat na vt za vtou (= totální tení). Pitom postupujte následovn:
= Odvote si neznámá slova podle pravopisné podobnosti. (->3)
= Díve ne pouijete slovník, tte nahlas a poslouchejte, zda Vám nco zní podobn s jinou cizí eí. (Ale nette takto po celý zbytek tetu, ztratíte píliš mnoho asu.) (->3)
= Co ješt chybí, mete odvodit analogií a odvozením z kontextu. (->11)
= Analyzujte jednotlivé vty v této posloupnosti:
				co se dje
				kdo/co
				koho/eho se to týká
				kde
				kdy
				jak (->12)
= Pokud by potom bylo ješt nco nejasného, podívejte se, zda se nejedná o sloené slovo, a rozlote ho. (Znite to, co nií Vás.) (->6,7)
= Kdy Vám zstane ješt nco, emu musíte bezpodmínen rozumt, potom sáhnte po slovníku.
= Rozmyslete si pedtím, zda se zde nevyskytují koncovky, zmny samohlásek, nepravidelnosti, které mní slova. (->4)
= Shrte vše svými slovy.
*Pokud chcete tyto techniky ovládat ješt lépe a chcete je nadále rozšiovat, nap. kdy chcete studovat v nmecky mluvící zemi na univerzit nebo na vysoké škole, doporuujeme Vám brouru, je tyto techniky ješt více rozvíjí:
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