Seminár z nemeckého jazyka pre bilingválne triedy je označený ako SNJ1 (určený
žiakom 4. ročníka) a SNJ3 (pre žiakov 5.ročníka), v oboch ročníkoch je dvojhodinová
dotácia.
Seminár je zameraný na prípravu žiakov na maturitnú skúšku – hlavne komunikačné
témy, ale aj na Goethe Zertifikat = medzinárodný certifikát C1, ktorý sa následne
vykonáva v jazykovej škole Eku ( https://www.eku.sk/skusky/goethe-zertifikate )
Komunikačné témy, ktoré vychádzajú z cieľových požiadaviek NEJ úroveň C1 si
môžeš pozrieť aj na internete:
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-matskusky/nove/nemecky-jazyk-c1.pdf (viď. str. 10-12 Komunikačné témy a str. 50
Interkultúrne vedomosti).
Obsahom semináru SNJ1 je:
- precvičovanie niektorých slohových postupov (žiadosť, reklamácia, motivačný list,
recenzia, diskusný príspevok a pod.), ako príprava na písomnú čas maturitnej skúšky
PFIČ (sloh - interná časť, hodnotená na škole)
- vysvetlenie a precvičovanie niektorých gramatických javov (gramatika + syntax),
ktoré sa ešte nepreberali na hodinách nemeckého jazyka, resp. venuje sa pozornosť
výnimkám a náročnejším konštrukciám, ako sú prezentované v učebniciach AusBlick.
- prezentácia niektorých komunikačných tém = dozvedieť sa, čo je obsahom
jednotlivých tém, vedieť zaujať stanovisko, argumentovať a používať slovnú zásobu
úrovne C1
- nácvik diskusie a zásady vedenia diskusie = jazykové prostriedky (vyjadriť súhlas,
oponovať, zapojiť sa do diskusie, požiadať o informáciu a pod.)
- práca s faktami = princíp, ako opisovať graf, grafické údaje
Obsahom semináru SNJ3 je:
- opakovanie, precvičovanie a rozšírenie niektorých gramatických javov (gramatika +
syntax)
- zameranie sa na niektoré zo strany žiakov vyskytujúce sa chyby pri riešení
maturitných testov (PFEČ – externá časť písomnej maturity, hodnotená mimo školy)
- nácvik diskusie, voľného rečového prejavu (monológ, dialóg) a opis obrázkov, so
zreteľom vystihnúť podstatu
- prezentácia ďalších maturitných komunikačných tém, vypracovanie vlastnej
prezentácie a následná prezentácia výsledkov pred skupinou
- taktika riešenia testov pre skúšku Goethe Zertifikat (forma testov je odlišná od
maturitných, i keď pozostáva z rovnakých častí: čítanie s porozumením, počúvanie
s porozumením, písomný prejav aj so zameraním na gramaticko-lexikálne štruktúry)

- príprava na ústnu časť skúšky Goethe Zertifikat: a) prednáška na určitú tému=
prezentovať na základe určitých schém a postupov svoje vedomosti k téme, b) dialóg
= ako viesť diskusiu s partnerom (predstaviť a presadiť svoj názor, vyjadriť nesúhlas
a nespokojnosť, požiadať o slovo a vysvetlenie, upozorniť na nezhody a protirečenia,
dôjsť ku konsenzu)
Úspešné zvládnutie maturitnej skúšky je pre nás prvoradým cieľom, avšak sme si
vedomí, že medzinárodný certifikát otvára dvere našim budúcim absolventom k štúdiu
na mnohých vysokých školách a univerzitách v nemecky hovoriacich krajinách = jedna
z podmienok na prijatie, ale aj zvyšuje ich šancu na úspech pri prijatí do zamestnania,
či už v zahraničí, alebo doma vo firmách s medzinárodnou účasťou. Platnosť
osvedčenia je neobmedzená, medzinárodne uznávaná a spĺňa všetky kritériá
náročnosti.
Veľmi dôležitým argumentom pre absolvovanie Goethe certifikátu ešte počas štúdia
na gymnáziu je aj fakt, že intenzita učenia a využívania jazyka na VŠ bude iba klesať
(pokiaľ neštuduje v zahraničí) a teda bude oveľa náročnejšie sa znovu dostať do formy
po niekoľkých rokoch výpadku.

