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Vzd lávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzd lávací obor: Další cizí jazyk
Vyu ovací p edm t: Špan lský jazyk
1. Charakteristika vyu ovacího p edm tu
a) Obsahové, asové a organiza ní vymezení p edm tu
Vyu ovací p edm t Špan lský jazyk vychází ze vzd lávacího obsahu oboru Další
cizí jazyk vzd lávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Do vyu ovacího
p edm tu jsou za azena zejména pr ezová témata Osobnostní a sociální výchova,
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova,
Environmentální výchova a Mediální výchova.
Vyu ovací p edm t má asovou dotaci v 1. ro níku 4 hodiny týdn a ve 2. až 4.
ro níku 3 hodiny týdn . V kvint až oktáv je asová dotace 3 hodiny týdn . Studenti
jsou d leni na skupiny a v tšinou probíhá výuka jinde než v kmenové u ebn .
Zpravidla jedenkrát týdn probíhá výuka v jazykové u ebn vybavené multimediální
technikou a dalšími pom ckami, výjime n pak v multimediální u ebn .
Ve vyu ovacím p edm tu je používána frontální, kooperativní výuka a
interaktivní výuka, které mají za cíl rozvíjet komunika ní schopnosti student .
Ti získávají pot ebné v domosti a dovednosti k osvojování cizího jazyka.
Základní kurz
Ro ník
1. ro ník a kvinta
2. ro ník a sexta
3. ro ník a septima
4. ro ník a oktáva

Hodinová dotace
4
3
3
3

b) Za len ní tematických okruh pr ezových témat
PR EZOVÁ TÉMATA
Osobnostní a sociální
výchova

TEMATICKÝ CELEK
Pozdravy a p edstavování
Osobní údaje
D m
M sto
Potraviny, jídlo, nápoje
Popis osoby, rodina
Oble ení, barvy, materiály
Volno asové aktivity
Místa k trávení volného
asu
Pocity, nálady

RO NÍK
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2., kvinta
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Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech

Klima a po así
Lidské t lo
Sporty a sportovní
za ízení
Události v život
Charakterové vlastnosti
Domácí práce
Cestování
Tisk
Zdraví
Na prázdninách, dovolené
Práce, zam stnání
Oble ení, módní dopl ky,
vzhled
P estavba domu
Peníze, zp sob platby
Vztahy
Jazyk médií
B h života
Odborní léka i, zdraví
Život ve m st
Profesní život, univerz.
Studia
Moderní závislosti
Právo, spravedlonostkrádež
Spoluzodpov dnost p i
autonehod
Životní prost edí
Pocity, nálady
M sta a kraje ve
Špan lsku
Bydlení ve Špan lsku
Madrid
Špan lská a
latinskoamerická jídla
Svatby ve Špan lsku
Nákupní místa ve
Špan lsku
Svátky a oslavy
Andaluzie
Špa . a latinskoamer.
malí ství
Latinskoamerická hudba
Po así a klimatické
podmínky Jižní Ameriky
Ciudad de México
Historické události
Špan lska
Špan lsky mluvící

2., kvinta
2., kvinta
3. , kvinta
3. , kvinta
3. , sexta
3., sexta
3., sexta
3., sexta
3., sexta
4., sexta

4., sexta
4., sexta
4., septima
4., septima
4., septima
septima
septima
septima
oktáva
oktáva
oktáva
oktáva
oktáva

1.
1.
1.
1.

1.
1.
2.
2.
2.

2.
2.
2.
2., kvinta
2., kvinta
2., kvinta
3., kvinta
3., kvinta
3., sexta
4., sexta
4., septima
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Multikulturní výchova

osobnosti
D dictví UNESCO ve
špan lsky mluvícím sv t
Den T í král
Argentinský tisk
Svátky v Peru
Vzd lávací systém ve
Špan lsku
Špan lské televizní
po ady
Gabriel García Márquez
Odborní léka i, zdraví
Život ve m st
Studium na univerzit ve
Špan lsku
Výhody a nevýhody
internetu
P írodní katastrofy
Humanitární pomoc
Stav – svobodný, ženatý
nebo jiná možnost
soužití?
Pozdravy a p edstavování
Svatby ve Špan lsku
Nákupní místa ve
Špan lsku
Špan lština ve sv t
Cestování v era a dnes
Rady pro zdravý život
Možnosti cestování, typy
turist
Sv t práce a ženy v práci
Bydlení v budoucnosti
Spot ebitelé ve Špan lsku
Nákupní a zábavní centra
Odborní léka i, zdraví
Špan lsky mluvící lidé ve
Spojených Státech
Profil žadatele o práci
Elektronická pošta
Právo a spravedlnostkrádež
idi ský pr kaz a bodový
systém
Humanitární pomoc
Poezie Pabla Nerudy
Partnerské vztahy
Diskriminace žen v práci

4., septima
4., septima
septima
septima
septima
oktáva
oktáva
oktáva
oktáva

1.
1.
1.
2., kvinta
3., sexta
3., sexta
3., sexta
3., sexta
4., sexta
4., sexta
4., septima
septima
septima
septima
oktáva
oktáva
oktáva
oktáva
oktáva
oktáva
oktáva
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c) Výchovné a vzd lávací strategie
Kompetence k u ení
u itel prezentuje r zné zp soby p ístup ke studiu cizího jazyka a vede
studenty k tomu, aby je využívali
p edkládání dostatk informa ních zdroj z u ebnic
používání vhodných u ebních pom cek (slovníky, jazykové p íru ky,
audiovizuální technika)
Kompetence k ešení problém
motivace studenta k samostatnému ešení problém
zadávání úkol k posílení schopnosti studenta využívat vlastních
zkušeností
prací s texty, kterým ne vždy doslova rozum jí se studenti u í zacházet
s nekompletními informacemi, jsou vedeni k nutnosti hledat souvislosti a smysl
p edkládání modelových situací, které vedou studenta k nalezení ešení
a s nimiž se student setkává v každodenním život (rozhovory v r zných
kontextech, psaní zpráv a dopis i e-mail , poslech neznámých mluv ích
apod.)
Kompetence komunikativní
rozvoj dovedností spojené se tením, poslechem, mluvením a psaním
je u student rozvíjen standardními metodami výuky cizího jazyka
za azení diskusních témat
podpora student vyjad ovat vlastní názor
Kompetence sociální a personální
za azení párové a skupinové práce
posilování sebed v ry žáka a jeho samostatný rozvoj
Kompetence ob anské
respektování v kové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka
Kompetence k podnikavosti
podpora aktivního zapojení žák p i výuce
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2. Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu
Ro ník: 1. ro ník

O ekávané výstupy

Obsah u iva

PT a TO

Žák
umí b žn používané
pozdravy
dokáže p edstavit sebe i
ostatní
mluví o své národnosti,
pohlaví
uvede, kde bydlí a co d lá;
dokáže se zeptat ostatních
na povolání rodi
umí zjistit informace týkající
se místa, asu, zp sobu,
atd.
umí správn používat
intonaci; pozná rozdíl mezi
tázací a oznamovací v tou
správn používá
interpunk ní znaménka
umí písmena abecedy;
hláskuje své
jméno a umí zapsat
hláskované
asuje správn slovesa a
dokáže je použít v
znamovacích v tách,
otázce a záporu
poskytuje osobní údaje a
ptá se na údaje ostatních
umí základní íslovky
dokáže íct své telefonní
íslo a zeptat se ostatních,
umí ho také zapsat
pojmenovává v ci pomocí
ukazovacích zájmen
vyjád í vlastnictví v cí
pomocí p ivlast ovacích
zájmen
rozumí rozdílu ve vyjád ení
jednotného a množného
ísla a sám používá
asuje pravidelná slovesa v
p ítomném ase a používá
je v oznam. v tách,

POZDRAVY A
P EDSTAVOVÁNÍ
OSOBNÍ ÚDAJE –
národnost, pohlaví, profese
Tázací zájmena

OSV:
poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti
MKV:
základní
prolémy
sociokulturních rozdíl

Abeceda
P ítomný as sloves ser,
llamarse, trabajar, vivir

OSOBNÍ ÚDAJE
íslovky 0 – 9
Telefonní íslo

OSV:
poznávání a
rozvoj vlasntí
osobnosti

Ukazovací zájmena
P ivlast ovací zájmena
nesamostatná
Množné íslo podstatných a
p ídavných jmen
P ítomný as pravidelných
sloves
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otázkách a záporech
zná velká m sta a kraje ve
Špan lsku
umí popsat sv j d m/byt,
pojmenovává místnosti a
nábytek
popíše rozmíst ní
místností, nábytku a
p edm t
ptá se na množství a
odpovídá
umí asovat nepravidelná
slovesa a používá je v
oznamovacích v tách,
otázkách a záporech
používá p ídavná jména k
popisu domu/bytu
umí další základní íslovky
umí vyjád it po adí v cí
pomocí adových íslovek
seznámí se s typy bydlení a
dozvídá se rozdíly mezi
dv ma nejznám jšími
tvrt mi v Madridu a
Buenos Aires
umí popsat základní místa
ve m st
umí vyjád it, kde se nachází
ptá se, co ve m st je; umí
ur it, kde se co nachází
žádá o popis cesty a sám
umí vysv tlit, jak se dostat
na ur ité místo
popisuje typy dopravních
prost edk a umí vyjád it,
které sám používá
rozumí dalším
íslovkám,používá je a umí
zapsat
dozvídá se základní
informace o hlavním
m st Špan lska
umí pojmenovat základní
skupiny potravin a
vyjmenovává základní
potraviny
používá základní fráze
k objednání jídla a pití
v restauraci, ví, na co se
ptá íšník a jak odpov d t

M sta a kraje ve Špan lsku
D m – místnosti, nábytek a v ci
(p edm ty)
Ur ité leny
P edložky, které se pojí s
místem – encima de, debajo
de, al lado de, a
laizquierda/derecha de
Tázací zájmeno cuánto
Nepravidelná slovesa –
tener, poner, estar

VMEGS:
Žijeme v
Evrop

P ídavná jména
íslovky 10 – 20
adové íslovky
Bydlení ve Špan lsku a
zemích Latinské Ameriky –
typy dom , nejznám jší
m stské tvrti v Madridu a v
Buenos Aires
M sto – budovy a základní místa
ve m st
Slovesa estar, hay – rozdíly
v použití
Neur ité leny
Nepravidelná slovesa a
slovesa se zm nou
kmenové hlásky – ir, dar,
venir, seguir, cerrar

VMEGS:
Globaliza ní a
rozvojové
procesy
Žijeme v
Evrop
OSV:
Seberegulace,
organiza ní
dovednosti a
efektivní
ešení
problém

íslovky 21 – 999 000
Madrid
POTRAVINY, JÍDLO, NÁPOJE

Objednání jídla a pití
v restauraci

VMEGS:
Žijeme
v Evrop
OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti
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p ikazuje, co má kdo ud lat
Rozkazovací zp sob
používá slovesa
pravidelných a
v p ítomném ase
nepravidelných sloves –
v oznamovacích v tách,
tú/usted
otázkách a záporech
Nepravidelná slovesa –
umí vyjád it p ání nebo
querer, poder, hacer
pot ebu a ptá se na p ání a
pot eby ostatních
stru n hovo í o tom, co má
Koní ky, záliby – sloveso
rád/co se mu líbí nebo co
gustar
rád d lá
dozví se, jaká jsou typická
špan lská a
Typická špan lská a
latinskoamerická jídla
latinskoamerická jídla
(paella, fabada, burritos,
cebiche, guacamole, atd.)
umí stru n popsat fyzický
POPIS OSOBY
vzhled a povahové
vlastnosti osob
vyjád í, kolik má let a ptá se
ostatních
pojmenovává leny rodiny
Rodina
popisuje denní program a
Denní program/rutina
innosti, které d lá sám
(zvratná slovesa)
nebo n kdo z rodiny
používá zvratná slovesa v
oznamovacích v tách,
otázkách a záporech
používá nepravidelná
Nepravidelná slovesa –
slovesa v oznamovacích
salir, volver, empezar, jugar
v tách, otázkách a
záporech
dovídá se informace
Svatby ve Špan lsku
osvatebních ob adech ve
Špan lsku
OBLE ENÍ, BARVY A
umí pojmenovat základní
druhy oble ení
MATERIÁLY
popisuje barvy a materiály
oble ení
vytvo í krátký rozhovor p i
Zájmena ve 4. pád
nákupu oble ení, používá
fráze, reaguje na otázky
"prodava e"
používá nepravidelná
Nepravidelná slovesa –
slovesa v oznamovacích
saber, preferir
v tách, otázkách a
záporech
vyjád í, co se mu víc líbí
nebo emu dává p ednost
ptá se na cenu oble ení

VMEGS:
Globální
problémy,
jejich p í iny a
d sledky
OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti

VMEGS:
Žijeme v
Evrop
OSV:
Seberegulace,
organiza ní
dovednosti a
efektivní
ešení
problém ;
Sociální
komunikace
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seznámí se s tím, jak
vypadají tržnice a bleší trhy
ve Špan lsku, kdy a kde se
po ádají, který je
nejznám jší apod.

Nákupní místa ve
Špan lsku – tržnice a bleší
trhy

pojmenovává m síce
M síce v roce
v roce
VOLNO ASOVÉ AKTIVITY
mluví o innostech, které
d lá ve volném ase
umí si domluvit s n kým
sraz nebo sch zku
zd vod uje, pro n kam
nem že p ijít nebo n co
nem že ud lat
vyjad uje, že n co musí
Sloveso tener que
ud lat
umí vy asovat slovesa se
Slovesa jugar, oír
zm nou kmenové hlásky a
používá v oznamovacích
v tách, otázkách a
záporech
popisuje d j, který probíhá
Slovesná vazba estar +
v daném okamžiku
gerundio
dozví se informace o
Tradi ní svátky a oslavy ve
nejznám jších svátcích a
Špan lsku a zemích
slavnostech ve Špan lsku a
Latinské Ameriky
zemích Latinské Ameriky
(Svatý týden, „las Fallas“,
Tanec létajících muž , Inty
Raimy a další)

VMEGS:
Žijeme
v Evrop

OSV:
Morálka
všedního dne

VMEGS:
Žijeme v
Evrop

Ro ník: 2. ro ník

O ekávané výstupy

Obsah u iva

PT a TO

Žák
pojmenovává r zná místa
vhodná pro výlety, exkurze,
dovolenou, apod.
mluví o svých plánech do
budoucnosti
navrhuje, co by mohl d lat,
kam by mohl jít apod.,
domlouvá se s ostatními
umí vyjád it r zná asová
období, která se týkají
p ítomnosti, blízké

Místa, kde lze trávit volný as nebo OSV:
kam lze jet na výlety
Seberegulace,
organiza ní
Slovesná vazba ir a +
dovednosti a
infinitiv
efektivní
ešení
problém
asové údaje

185

budoucnosti nebo
plánované budoucnosti
v telefonním rozhovoru
Telefonní fráze
vyjad uje možnost,
pochybnost, lhostejnost
nebo nejistotu týkající se
n jakého budoucího plánu
dozví se zajímavé
Zajímavá místa jižního
informace o Andaluzii
Špan lska - Andaluzie
vyjad uje, co ho p ekvapilo Vyjád ení P EKVAPENÍ,
popisuje, pro ho n co nudí ZOUFALSTVÍ, NUDY
nebo z eho má špatnou
náladu
ptá se ostatních a umí
jednoduše poradit, co m že
druhá osoba d lat
tvo í pravidelné i
P í estí minulé
nepravidelné asy p í estí
minulého
vytvo í p edp ítomný as v
P edp ítomný as
oznamovací v t , otázce a
záporu
používá p edp ítomný as
pro vyjád ení toho, co práv
ud lal nebo ješt neud lal
umí se omluvit, kv li tomu,
že n co ješt neud lal a
p ijímá omluvu ostatních
hovo í o tom, kam jel nebo
1.os.j. . jednoduchého
kde byl v konkrétním
minulého asu sloves estar,
asovém období v minulosti
ir
získá informace o
Špan lské a
nejznám jších dílech
latinskoamerické malí ství
špan lských a
latinskoamerckých malí
vyjad uje, jak se cítí a jakou POCITY A NÁLADY
má náladu
projevuje zájem o ostatní,
umí poradit nebo
poskytnout komentá
tvo í pravidelné i
Jednoduchý minulý as
nepravidelné tvary
jednoduchého minulého
asu
používá jednoduchý minulý
as v oznamovacích
v tách, otázkách a
záporech
ví, jaké asové výrazy
asové výrazy
použít u jednoduchého

VMEGS:
Žijeme v
Evrop

VMEGS:
Žijeme v
Evrop
OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti
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minulého asu a asu
p edp ítomného; umí rozlišit
použití t chto dvou as
podle situace
používá neur itá zájmena
Neur itá zájmena
pro vyjád ení neur itého
nebo neexistujícího
množství
seznamuje se s melodiemi
Latinskoamerická hudba
n kterých
latinskoamerických tanc
popisuje, jaké je aktuální
KLIMA A PO ASÍ
po así
Slovesa llover, nevar
rozumí jednoduché
p edpov di po así
ptá se, jaké bude po así a
umí odpov d t
ptá se na v ci pomocí
Ukazovací zájmena
ukazovacích v cí, umí v ci
popsat nebo ur it jejich
polohu
popisuje vlastnictví v cí
Nesamostatná
p ivlast ovací zájmena
porovnává a srovnává v ci
Stup ování p ídavných
jmen
dozví se informace o
po así a klimatických
Po así a klimatické
podmínkách ve státech
podmínky Jižní Ameriky
Jižní Ameriky
LIDSKÉ T LO
umí pojmenovat ásti
lidského t la a n které
vnit ní orgány
mluví o svém zdraví
pojmenuje n kolik
Nemoci, t lesný stav a
nej ast jších onemocn ní
lé ba
poradí, co d lat v p ípad
nemoci
vyjád í, že ho n co bolí
Sloveso doler
tvo í tvary souminulého
asu
používá souminulý as v
Souminulý as
oznamovacích v tách,
otázkách a záporech
mluví o d jích, které se
opakovaly v minulosti /
probíhaly v asových
intervalech
dozví se základní informace
M sto Ciudad de México
o hlavním m st Mexika

VMEGS:
Globální
problémy,
jejich p í iny a
d sledky
OSV:
Seberegulac,e
organiza ní
dovednosti a
efektivní
ešení
problém

VMEGS:
Globaliza ní a
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pojmenuje n kolik sport
hovo í o tom, kde lze
sportovat
vyjád í, že sám musí n co
ud lat nebo že je pot eba
n co ud lat
vyjád í zákaz nebo
možnost; rozumí
jednoduchým nápis m,
které n co zakazují nebo
umož ují
mluví o tom, za jakých
podmínek n co v
budoucnosti ud lá
seznámí se s informacemi
o instituci "Instituto
Cervantes" a možnostech
studia špan lštiny, které
nabízí kdekoliv ve sv t
vypráví o událostech ve
vlastním život i život
ostatních
umí používat minulé asy,
správn rozeznává jejich
použití v pro r zné události,
které se staly v minulosti
mluví o tom, kdy se n kdo
narodil nebo zem el
umí povypráv t o n ím
život
dozví se o nejd ležit jších
historických událostech ve
Špan lsku od roku 1975

SPORTY A SPORTOVNÍ
ZA ÍZENÍ
Vazba hay que + infinitivo

rozvojové
procesy
OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti

Zvratné zájmeno se

Podmínkové v ty
Špan lština ve sv t

UDÁLOSTI V ŽIVOT
Minulé asy – opakování

VMEGS:
Vzd lávání
v Evrop a ve
sv t
OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti

Jednoduchý minulý as
sloves morir, nacer
D ležité historické události
Špan lska od roku 1975

VMEGS:
Žijeme v
Evrop

Ro ník: 3. ro ník

O ekávané výstupy

Obsah u iva

PT a TO

Osobní údaje – ŽIVOTOPIS
Dokumenty

OSV:
Sociální
komunikace

Žák
umí napsat sv j životopis
rozumí položkám v
dokumentech, které má
vyplnit
mluví o tom, co už n jakou
dobu trvá
mluví o minulých
událostech a správn

Slovesná vazba llevar +
gerundium
Minulé asy: p edp ítomný
as a jednoduchý minulý
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používá minulé asy
rozpoznává d je ukon ené
v minulosti a d je, které z
minulosti pokra ují do
p ítomnosti
dozví se zajímavé
informace o sou asných
špan lsky mluvících
osobnostech, které se
proslavily

mluví o svých povahových
vlastnostech
popíše povahové vlastnosti
ostatních
umí p ídavná jména, která
popisují r zné povahové
rysy
pozná významový rozdíl p i
použití sloves
pomocí slovesa estar
vyjad uje své pocity,
náladu, zdravotní stav
apod.
pomocí slovesa ser
charakterizuje osoby
vyjad uje souhlas a
nesouhlas s tím, co se
bude d lat
dozví se informace o
klenotech UNESCO ve
špan lském m st
Córdoba a hlavním m st
Kuby La Habana
popisuje r zné domácí
práce
vyjád í, kdo tyto práce u n j
doma d lá
hovo í o tom, co je pot eba
ud lat
umí vytvo it tvar subjuntivu
pravidelných i
nepravidelných sloves

as

Špan lsky mluvící
osobnosti ve Spojených
státech amerických

CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI

P ídavná jména

MKV:
Vztah
k multilingvní
situaci a ke
spolupráci
mezi lidmi
z r zného
kulturního
prost edí
OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti

Slovesa ser/estar
Pocity a nálady

Jednoduchý budoucí as
Sv tové d dictví UNESCO
ve špan lsky mluvícím
sv t
DOMÁCÍ PRÁCE

VMEGS:
Žijeme v
Evrop
OSV:
Morálka
všedního dne

Slovesné vazby hay que,
hace falta + infinitiv
Subjuntiv p ít. asu – vazby
hace falta que
no hace falta que

hovo í o tom, co je nebo
není pot eba, aby n kdo
189

ud lal; používá v t chto
v tách subjuntiv
Kucha ské recepty –
postupy p i va ení
zná slovní zásobu, která se
týká postup p i va ení
r zných jídel
Rozkazovací zp sob kladný
zopakuje tvary
a záporný
rozkazovacího zp sobu
kladného
umí vytvo it rozkazovací
zp sob záporný a používá
jej p i vykání a tykání
rozumí postup m p ípravy
jídla v receptu a sám umí
postup napsat
používá rozkazovací
zp sob pro r zné p íkazy a
na ízení
Špan lský svátek - Den t í
dozví se, jak se slaví
král
(pr vody, apod.)
ptá se, jak se n kam
CESTOVÁNÍ
dostane
umí popsat cestu – jak se
n kdo n kam dostane, jak
se jde apod.
vyjád í vzdálenost a jak
Vyjád ení p ibližné
dlouho cesta trvá
vzdálenosti a doby
hovo í o tom, kam by rád jel
Jednoduchý podmi ovací
navrhuje ostatním, kam by
zp sob
se mohlo jet a rozumí
návrh m ostatních
tvo í plusquamperfektum;
Plusquamperfektum
používá pro d je minulé,
které prob hly p ed jiným
d jem
informace o cestování v
Cestování v era a dnes
minulosti a dnes
seznámí se se stylem psaní TISK – NOVINY A ASOPISY
novinových lánk
zná pravidla pro tvo ení
Nep ímá e ; souslednost
asová
nep ímé e i, rozumí a sám
tvo í
parafrázuje to, co n kdo
ekl
umí požádat o n jakou
Nep ímá e – tázací v ta
informace
vyjád í, o co ho n kdo
požádal nebo na co se ho
zeptal
dozví se, jaké jsou
Argentinský tisk
nejznám jší argentinské

VMEGS:
Žijeme v
Evrop
OSV:
Sociální
komunikace

OSV:
Mediální
produkty a
jejich významy
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noviny a asopisy
stru n mluví o svém
zdravotním stavu
doporu í ostatním, co by
m li ud lat pro své zdraví
vyjad uje svá p ání

VÝRAZY SPOJENÉ SE ZDRAVÍM

Vyjád ení doporu ení a
p ání
Spojovací zp sob ve v tách
vedlejších

používá spojovací zp sob v
p ípad , že si p eje, aby
n kdo n co ud lal
umí vytvo it budoucí as
Budoucí as složený
složený a používá jej v
oznamovacích v tách,
otázkách a záporech
používá budoucí as
složený p i vyjád ení
domn nek
je seznámen s n kolika
Rady pro zdravý život
radami, které se týkají
zdravého životního stylu
popisuje, kde a jak strávil
NA PRÁZDNINÁCH / DOVOLENÉ
poslední prázdniny nebo
dovolenou
rozumí popisu poznávacího
zájezdu
rozumí asové souslednosti
d j
používá asové v ty pro
Vedlejší v ty asové –
vyjád ení toho, kdy se n co
cuando+
stalo nebo se d je
v p ítomnosti
používá cuando pro d je
indicativo/indefinido
budoucí, které teprve
Cuando+ subjuntivo
nastanou
hovo í o tom, co si p eje
Vyjád ení p ání
nebo v co doufá
dokáže vyjád it stížnost,
Stížnosti, projev údivu
rozho ení, nejistotu, údiv
umí zareagovat, když si
st žují ostatní
srovnává možnosti
Možnosti cestování, typy
cestování
turist
hovo í o pracovních
podmínkách
umí vyjád it, jak ohodnotit
práci n koho
dokáže vytvo it z
p ídavného jména

PRÁCE, ZAM STNÁNÍ

Superlativ absolutní

OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti

OSV:
Spolupráce a
sout ž

VMEGS:
Žijeme v
Evrop
OSV:
Seberegulace,
organiza ní
dovednosti a
efektivní
ešení
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superlativ absolutní, chápe
význam pojmu; vyjad uje
velkou míru vlastnosti
tvo í 2. a 3. stupe
nepravidelných p ídavných
jmen
srovnává pracovní
podmínky r zných profesí
tvo í v ty s nevyjád eným
podm tem
diskutuje k tématu mužské
a ženské práce, uplatn ní
rovných pracovních
p íležitostí

problém
Stup ování p ídavných
jmen – nepravidelné tvary

Neosobní vyjad ování –
zvratné zájmeno se
Sv t práce a ženy v práci

VMEGS:
Globální
problémy,
jejich p í iny a
d sledky

Ro ník: 4. ro ník

O ekávané výstupy

Obsah u iva

PT a TO

Žák
umí podrobn popsat, jak
kdo vypadá, co má na sob
a jaké má dopl ky
zná vztažná zájmena a umí
je použít v oznamovacích
v tách, otázkách a
záporech
identifikuje osoby a v ci
pomocí vztažných zájmen
vyjad uje své p edstavy,
p ání, o ekávání n eho,
co je zatím neznámé
používá subjuntiv pro
vyjád ení nejistoty,
o ekávání, údivu,
p ekvapení, radosti,
smutku, lítosti, roztrp ení,
atd.
tvo í subjuntiv složeného
min. asu u pravidelných i
nepravidelných sloves
mluví o d jích ukon ených
v nedávné minulosti,
vyjád ených ve vedlejší
v t
dozví se informace o
nejd ležit jších svátcích a
slavnostech v Peru

Oble ení, módní dopl ky, vzhled
Vztažné v ty

OSV:
Morálka
všedního dne

Subjuntiv ve vztažných
v tách

Další použití subjuntivu
Subjuntiv složeného
minulého asu
Svátky v Peru
VMEGS
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popisuje r zné opravy a
úpravy, které se provádí v
domech i bytech
pojmenovává emeslnické
práce
tvo í subjuntiv imperfekta v
oznamovacích v tách,
otázkách a záporech
používá nep ímou e a
hovo í o tom, co probíhalo
nebo prob hlo ve
vzdálen jší minulosti
rozumí rozdílu v použití
t chto zájmen; používá je
ve významu co nebo jaký,
který
tvo í otázky, ve kterých
dává na výb r
diskutuje o možnostech
techniky a moderním
bydlení a trendech
rozumí otázkám prodava e
v obchod
umí si nakoupit zboží, ptá
se na podrobnosti
ptá se na zp sob platby,
reaguje na otázky
prodava e
žádá o zabalení,
vyzkoušení zboží apod.
podstatná jména nahrazuje
nep ízvu nými osobními
zájmeny
vyjad uje ú elové v ty,
používá infinitiv p i
shodných podm tech a
subjuntiv, jsou-li podm ty
v ty hlavní a vedlejší
odlišné
hovo í o cen nebo
hodnot v cí a zboží
dozví se informace o tom,
jak Špan lé nej ast ji
nakupují
vyjad uje, jaký má názor na
ostatní
umí poprosit o názor i
radu, sám poradí
pozná podmínku
neuskute n nou

P estavba domu – opravy;
emeslnické práce

OSV:
Spolupráce a
sout ž

Subjuntiv imperfekta –
použití v nep ímé e i

Tázací zájmena qué/cuál

Bydlení v budoucnosti
PENÍZE, ZP SOB PLATBY

OSV:
Spolupráce a
sout ž

Vyjád ení zdvo ilé žádosti,
žádost o laskavost
Postavení osobních zájmen
nep ízvu ných
Vyjad ování ú elu para +
infinitiv
para + subjuntiv

Hodnocení v cí/zboží
pomocí slovesa ser
Spot ebitelé ve Špan lsku
VZTAHY
Vyjád ení názoru, mín ní
Žádá o radu a radí

VMEGS:
Žijeme v
Evrop
OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti
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v p ítomnosti
pomocí podmínkových
souv tí radí ostatním – co
by ud lal on na míst
druhého
rozlišuje shodné podm ty
ve v t hlavní a vedlejší a
podm ty rozdílné
správn používá po slovese
gustar tvar slovesa (infinitiv,
subjuntiv)
mluví o tom, co by rád
ud lal/d lal, kdyby…
dozví se informace o
vzd lávacím systému ve
Špan lsku
vyjad uje plány týkající se
volného asu
umí se domluvit na tom, že
p jde koupit lístky na
n jaké
vystoupení/p edstavení
plánuje aktivity na víkend
mluví o okolnostech, které
jsou v rozporu se
skute ností, používá
p ípustkové v ty
hovo í o p ípadných
obtížích, které mohou
nastat v budoucnosti
rozumí nabídce pomoci,
sám ji nabízí
vyjad uje, co chce/nechce
ud lat nebo co
chce/nechce, aby n kdo
ud lal
diskutuje o výhodách a
nevýhodách
nákupních a zábavních
center
rozumí p ehledu televizních
zpráv; má zb žnou
p edstavu o hlavních
událostech
dokáže uspo ádat své
myšlenky a vytvo it
argumentaci v mluveném i
psaném projevu

Podmínková souv tí –
Kdyby …

Vyjád ení p ání slovesem
gustar v podmi ovacím
zp sobu
VMEGS:
Vzd lávání
v Evrop a
sv t
Volný as; vystoupení, p edstavení OSV:
Morálka
všedního dne
Vzd lávací systém ve
Špan lsku

Vedlejší v ty p ípustkové

Nabídnutí pomoci
Vyjád ení zám ru

Nákupní a zábavní centra

JAZYK MÉDIÍ

VMEGS:
Žijeme v
Evrop
OSV:
Sociální
komunikace
MV:
Média a
mediální
produkce
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spojuje myšlenky a tvo í
Spojovací výrazy
slu ovací, vylu ovací a
Souv tí sou adná
odporovací souv tí
rozezná druhy vedlejších
Vedlejší v ty
v t, správn používá spojky
rozumí r zným typ m
Zdvo ilá oslovení
oslovení
správn používá r zná
oslovení p i formálním a
neformálním spole enském
styku
dozví se informace o
ŠPAN LSKÉ TELEVIZNÍ
nejznám jších špan lských
PO ADY
televizních stanicích a
po adech
pojmenovává etapy života a B h života – zážitky a zkušenosti
ví, jak vyjád it sled událostí
popisuje nejd ležit jší
události ve svém život
Minulé asy ve špan lštin :
zná použití jednotlivých
shrnutí a užití ve vypráv ní
minulých as
správn popisuje minulé
události podle asové
návaznosti
umí rozlišit d j ukon ený v
minulosti a d j, který se v
minulosti opakoval – nap .
vyjad uje, co d íve d lával
Gabriel García Márquez –
získá informace o
kolumbijský nositel
významném kolumbijském
Nobelovy ceny za literaturu
spisovateli G.G.
Márquezovi

OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti

Ro ník: kvinta

O ekávané výstupy

Obsah u iva

PT a TO

LIDSKÉ T LO

OSV:
Seberegulace,
organiza ní
dovednosti a
efektivní
ešení
problém

Žák
umí pojmenovat ásti
lidského t la a n které
vnit ní orgány
mluví o svém zdraví
pojmenuje n kolik
nej ast jších onemocn ní
poradí, co d lat v p ípad
nemoci
vyjád í, že ho n co bolí
tvo í tvary souminulého
asu

Nemoci, t lesný stav a
lé ba
Sloveso doler
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používá souminulý as v
oznamovacích v tách,
otázkách a záporech
mluví o d jích, které se
opakovaly v minulosti /
probíhaly v asových
intervalech
dozví se základní informace
o hlavním m st Mexika
pojmenuje n kolik sport
hovo í o tom, kde lze
sportovat
vyjád í, že sám musí n co
ud lat nebo že je pot eba
n co ud lat
vyjád í zákaz nebo
možnost; rozumí
jednoduchým nápis m,
které n co zakazují nebo
umož ují
mluví o tom, za jakých
podmínek n co v
budoucnosti ud lá
seznámí se s informacemi
o instituci "Instituto
Cervantes" a možnostech
studia špan lštiny, které
nabízí kdekoliv ve sv t
vypráví o událostech ve
vlastním život i život
ostatních
umí používat minulé asy,
správn rozeznává jejich
použití v pro r zné události,
které se staly v minulosti
mluví o tom, kdy se n kdo
narodil nebo zem el
umí povypráv t o n ím
život
dozví se o nejd ležit jších
historických událostech ve
Špan lsku od roku 1975
umí napsat sv j životopis
rozumí položkám v
dokumentech, které má
vyplnit
mluví o tom, co už n jakou
dobu trvá
mluví o minulých

Souminulý as

M sto Ciudad de México
SPORTY A SPORTOVNÍ
ZA ÍZENÍ
Vazba hay que + infinitivo

VMEGS:
Globaliza ní a
rozvojové
procesy
OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti

Zvratné zájmeno se

Podmínkové v ty
Špan lština ve sv t

UDÁLOSTI V ŽIVOT
Minulé asy – opakování

VMEGS:
Vzd lávání
v Evrop a ve
sv t
OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti

Jednoduchý minulý as
sloves morir, nacer
D ležité historické události
Špan lska od roku 1975
Osobní údaje – ŽIVOTOPIS
Dokumenty

VMEGS:
Žijeme v
Evrop
OSV:
Sociální
komunikace

Slovesná vazba llevar +
gerundium
Minulé asy: p edp ítomný
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událostech a správn
používá minulé asy
rozpoznává d je ukon ené
v minulosti a d je, které z
minulosti pokra ují do
p ítomnosti
dozví se zajímavé
informace o sou asných
špan lsky mluvících
osobnostech, které se
proslavily

mluví o svých povahových
vlastnostech
popíše povahové vlastnosti
ostatních
umí p ídavná jména, která
popisují r zné povahové
rysy
pozná významový rozdíl p i
použití sloves
pomocí slovesa estar
vyjad uje své pocity,
náladu, zdravotní stav
apod.
pomocí slovesa ser
charakterizuje osoby
vyjad uje souhlas a
nesouhlas s tím, co se
bude d lat
dozví se informace o
klenotech UNESCO ve
špan lském m st
Córdoba a hlavním m st
Kuby La Habana
popisuje r zné domácí
práce
vyjád í, kdo tyto práce u n j
doma d lá
hovo í o tom, co je pot eba
ud lat
umí vytvo it tvar subjuntivu
pravidelných i
nepravidelných sloves
hovo í o tom, co je nebo
není pot eba, aby n kdo
ud lal; používá v t chto
v tách subjuntiv

as a jednoduchý minulý
as

Špan lsky mluvící
osobnosti ve Spojených
státech amerických

CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI

P ídavná jména

MKV:
Vztah
k multilingvní
situaci a ke
spolupráci
mezi lidmi
z r zného
kulturního
prost edí
OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti

Slovesa ser/estar
Pocity a nálady

Jednoduchý budoucí as
Sv tové d dictví UNESCO
ve špan lsky mluvícím
sv t
DOMÁCÍ PRÁCE

VMEGS:
Žijeme v
Evrop
OSV:
Morálka
všedního dne

Slovesné vazby hay que,
hace falta + infinitiv
Subjuntiv p ít. asu – vazby
hace falta que
no hace falta que
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zná slovní zásobu, která se
týká postup p i va ení
r zných jídel
zopakuje tvary
rozkazovacího zp sobu
kladného
umí vytvo it rozkazovací
zp sob záporný a používá
jej p i vykání a tykání
rozumí postup m p ípravy
jídla v receptu a sám umí
postup napsat
používá rozkazovací
zp sob pro r zné p íkazy a
na ízení
dozví se, jak se slaví
(pr vody, apod.)

Kucha ské recepty –
postupy p i va ení
Rozkazovací zp sob kladný
a záporný

Špan lský svátek - Den t í
král

VMEGS:
Žijeme
v Evrop

Ro ník: sexta

O ekávané výstupy

Obsah u iva

PT a TO

Žák
ptá se, jak se n kam
CESTOVÁNÍ
dostane
umí popsat cestu – jak se
n kdo n kam dostane, jak
se jde apod.
vyjád í vzdálenost a jak
Vyjád ení p ibližné
dlouho cesta trvá
vzdálenosti a doby
hovo í o tom, kam by rád jel
Jednoduchý podmi ovací
navrhuje ostatním, kam by
zp sob
se mohlo jet a rozumí
návrh m ostatních
tvo í plusquamperfektum;
Plusquamperfektum
používá pro d je minulé,
které prob hly p ed jiným
d jem
informace o cestování v
Cestování v era a dnes
minulosti a dnes
seznámí se se stylem psaní TISK – NOVINY A ASOPISY
novinových lánk
zná pravidla pro tvo ení
Nep ímá e ; souslednost
nep ímé e i, rozumí a sám
asová
tvo í
parafrázuje to, co n kdo
ekl
umí požádat o n jakou
Nep ímá e – tázací v ta
informace

OSV:
Sociální
komunikace

OSV:
Mediální
produkty a
jejich významy
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vyjád í, o co ho n kdo
požádal nebo na co se ho
zeptal
dozví se, jaké jsou
nejznám jší argentinské
noviny a asopisy
stru n mluví o svém
zdravotním stavu
doporu í ostatním, co by
m li ud lat pro své zdraví
vyjad uje svá p ání

Argentinský tisk
VÝRAZY SPOJENÉ SE ZDRAVÍM

Vyjád ení doporu ení a
p ání
Spojovací zp sob ve v tách
vedlejších

používá spojovací zp sob v
p ípad , že si p eje, aby
n kdo n co ud lal
umí vytvo it budoucí as
Budoucí as složený
složený a používá jej v
oznamovacích v tách,
otázkách a záporech
používá budoucí as
složený p i vyjád ení
domn nek
je seznámen s n kolika
Rady pro zdravý život
radami, které se týkají
zdravého životního stylu
popisuje, kde a jak strávil
NA PRÁZDNINÁCH / DOVOLENÉ
poslední prázdniny nebo
dovolenou
rozumí popisu poznávacího
zájezdu
rozumí asové souslednosti
d j
používá asové v ty pro
Vedlejší v ty asové –
vyjád ení toho, kdy se n co
cuando+
stalo nebo se d je
v p ítomnosti
používá cuando pro d je
indicativo/indefinido
budoucí, které teprve
Cuando+ subjuntivo
nastanou
hovo í o tom, co si p eje
Vyjád ení p ání
nebo v co doufá
dokáže vyjád it stížnost,
Stížnosti, projev údivu
rozho ení, nejistotu, údiv
umí zareagovat, když si
st žují ostatní
srovnává možnosti
cestování

Možnosti cestování, typy
turist

OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti

OSV:
Spolupráce a
sout ž

VMEGS:
Žijeme v
Evrop

199

hovo í o pracovních
podmínkách
umí vyjád it, jak ohodnotit
práci n koho
dokáže vytvo it z
p ídavného jména
superlativ absolutní, chápe
význam pojmu; vyjad uje
velkou míru vlastnosti
tvo í 2. a 3. stupe
nepravidelných p ídavných
jmen
srovnává pracovní
podmínky r zných profesí
tvo í v ty s nevyjád eným
podm tem
diskutuje k tématu mužské
a ženské práce, uplatn ní
rovných pracovních
p íležitostí

PRÁCE, ZAM STNÁNÍ

umí podrobn popsat, jak
kdo vypadá, co má na sob
a jaké má dopl ky
zná vztažná zájmena a umí
je použít v oznamovacích
v tách, otázkách a
záporech
identifikuje osoby a v ci
pomocí vztažných zájmen
vyjad uje své p edstavy,
p ání, o ekávání n eho,
co je zatím neznámé
používá subjuntiv pro
vyjád ení nejistoty,
o ekávání, údivu,
p ekvapení, radosti,
smutku, lítosti, roztrp ení,
atd.
tvo í subjuntiv složeného
min. asu u pravidelných i
nepravidelných sloves
mluví o d jích ukon ených
v nedávné minulosti,
vyjád ených ve vedlejší
v t
dozví se informace o
nejd ležit jších svátcích a
slavnostech v Peru

Oble ení, módní dopl ky, vzhled

Superlativ absolutní

OSV:
Seberegulace,
organiza ní
dovednosti a
efektivní
ešení
problém

Stup ování p ídavných
jmen – nepravidelné tvary

Neosobní vyjad ování –
zvratné zájmeno se
Sv t práce a ženy v práci

Vztažné v ty

VMEGS:
Globální
problémy,
jejich p í iny a
d sledky
OSV:
Morálka
všedního dne

Subjuntiv ve vztažných
v tách

Další použití subjuntivu
Subjuntiv složeného
minulého asu
Svátky v Peru

VMEGS
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popisuje r zné opravy a
úpravy, které se provádí v
domech i bytech
pojmenovává emeslnické
práce
tvo í subjuntiv imperfekta v
oznamovacích v tách,
otázkách a záporech
používá nep ímou e a
hovo í o tom, co probíhalo
nebo prob hlo ve
vzdálen jší minulosti
rozumí rozdílu v použití
t chto zájmen; používá je
ve významu co nebo jaký,
který
tvo í otázky, ve kterých
dává na výb r
diskutuje o možnostech
techniky a moderním
bydlení a trendech
rozumí otázkám prodava e
v obchod
umí si nakoupit zboží, ptá
se na podrobnosti
ptá se na zp sob platby,
reaguje na otázky
prodava e
žádá o zabalení,
vyzkoušení zboží apod.
podstatná jména nahrazuje
nep ízvu nými osobními
zájmeny
vyjad uje ú elové v ty,
používá infinitiv p i
shodných podm tech a
subjuntiv, jsou-li podm ty
v ty hlavní a vedlejší
odlišné
hovo í o cen nebo
hodnot v cí a zboží
dozví se informace o tom,
jak Špan lé nej ast ji
nakupují

P estavba domu – opravy;
emeslnické práce

OSV:
Spolupráce a
sout ž

Subjuntiv imperfekta –
použití v nep ímé e i

Tázací zájmena qué/cuál

Bydlení v budoucnosti
PENÍZE, ZP SOB PLATBY

OSV:
Spolupráce a
sout ž

Vyjád ení zdvo ilé žádosti,
žádost o laskavost
Postavení osobních zájmen
nep ízvu ných
Vyjad ování ú elu para +
infinitiv
para + subjuntiv

Hodnocení v cí/zboží
pomocí slovesa ser
Spot ebitelé ve Špan lsku

VMEGS:
Žijeme v
Evrop
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Ro ník: septima

O ekávané výstupy

Obsah u iva

PT a TO

Žák
vyjad uje, jaký má názor na VZTAHY
ostatní
umí poprosit o názor i
Vyjád ení názoru, mín ní
radu, sám poradí
Žádá o radu a radí
pozná podmínku
neuskute n nou
v p ítomnosti
pomocí podmínkových
Podmínková souv tí –
souv tí radí ostatním – co
Kdyby …
by ud lal on na míst
druhého
rozlišuje shodné podm ty
ve v t hlavní a vedlejší a
podm ty rozdílné
správn používá po slovese
Vyjád ení p ání slovesem
gustar tvar slovesa (infinitiv,
gustar v podmi ovacím
subjuntiv)
zp sobu
mluví o tom, co by rád
ud lal/d lal, kdyby…
dozví se informace o
Vzd lávací systém ve
vzd lávacím systému ve
Špan lsku
Špan lsku
vyjad uje plány týkající se
volného asu
umí se domluvit na tom, že
p jde koupit lístky na
n jaké
vystoupení/p edstavení
plánuje aktivity na víkend
mluví o okolnostech, které
jsou v rozporu se
skute ností, používá
p ípustkové v ty
hovo í o p ípadných
obtížích, které mohou
nastat v budoucnosti
rozumí nabídce pomoci,
sám ji nabízí
vyjad uje, co chce/nechce
ud lat nebo co
chce/nechce, aby n kdo
ud lal

OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti

VMEGS:
Vzd lávání
v Evrop a
sv t
Volný as; vystoupení, p edstavení OSV:
Morálka
všedního dne

Vedlejší v ty p ípustkové

Nabídnutí pomoci
Vyjád ení zám ru
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diskutuje o výhodách a
nevýhodách
nákupních a zábavních
center

Nákupní a zábavní centra

rozumí p ehledu televizních JAZYK MÉDIÍ
zpráv; má zb žnou
p edstavu o hlavních
událostech
dokáže uspo ádat své
myšlenky a vytvo it
argumentaci v mluveném i
psaném projevu
spojuje myšlenky a tvo í
Spojovací výrazy
slu ovací, vylu ovací a
Souv tí sou adná
odporovací souv tí
rozezná druhy vedlejších
Vedlejší v ty
v t, správn používá spojky
rozumí r zným typ m
Zdvo ilá oslovení
oslovení
správn používá r zná
oslovení p i formálním a
neformálním spole enském
styku
dozví se informace o
ŠPAN LSKÉ TELEVIZNÍ
nejznám jších špan lských
PO ADY
televizních stanicích a
po adech
pojmenovává etapy života a B h života – zážitky a zkušenosti
ví, jak vyjád it sled událostí
popisuje nejd ležit jší
události ve svém život
Minulé asy ve špan lštin :
zná použití jednotlivých
shrnutí a užití ve vypráv ní
minulých as
správn popisuje minulé
události podle asové
návaznosti
umí rozlišit d j ukon ený v
minulosti a d j, který se v
minulosti opakoval – nap .
vyjad uje, co d íve d lával
Gabriel García Márquez –
získá informace o
kolumbijský nositel
významném kolumbijském
Nobelovy ceny za literaturu
spisovateli G.G.
Márquezovi
ODBORNÍ LÉKA I, ZDRAVÍ
umí popsat sv j zdravotní
stav
pojmenovává odborné
léka e a vyjád í, ím se
zabývají

VMEGS:
Žijeme v
Evrop
OSV:
Sociální
komunikace
MV:
Média a
mediální
produkce

OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti

OSV:
Seberegulace,
organiza ní
dovednosti a
efektivní
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porovnává jednotlivé
léka ské profese
porovnává r zné životní
styly
radí ostatním, jak se
zachovat p i ur itém
zdravotním problému
diskutuje o trendech
týkajících se zdraví
dozví se o možnostech
nákupu ovoce a zeleniny na
trzích ve Špan lsku
mluví o výhodách a
nevýhodách života ve
m st
pomocí vztažných v t
popisuje m sto
pomocí p íslove ných
ur ení popisuje sv j život
ve m st
napíše e-mail nebo dopis,
ve kterém popíše své
m sto a jak v n m žije
dozví se informace o tom,
jak se špan lsky mluvící
lidé prosazují ve Spojených
Státech
popisuje systém studia na
vysoké škole
vyjad uje asovou
návaznost studií
umí vyjad ovat asový sled
událostí v život s použitím
asových v t
mluví o tom, jaký má být
žadatel o práci, co má a co
nemá d lat
umí napsat pr vodní dopis
k životopisu
dozví se informace o studiu
na univerzit a život
univerzitního studenta

SROVNÁVÁNÍ – SHRNUTÍ
ZDRAVÍ A SPOLE NOST

NAKUPOVÁNÍ OVOCE A
ZELENINY NA
ŠPAN LSKÝCH
TRŽNICÍCH
ŽIVOT VE M ST
VZTAŽNÉ V TY
P ÍSLOVE NÁ UR ENÍ

ešení
problém

VMEGS:
Žijeme v
Evrop
VMEGS:
Globaliza ní a
rozvojové
procesy
MKV:
Základní
problémy
sociokulturních rozdíl

ŠPAN LSKY MLUVÍCÍ
LIDÉ VE SPOJENÝCH
STÁTECH
PROFESNÍ ŽIVOT, UNIVERZITNÍ
STUDIA
INFINITIV A GERUNDIUM SHRNUTÍ
ASOVÉ V TY
PROFIL ŽADATELE O
PRÁCI
PR VODNÍ DOPIS K
ŽIVOTOPISU
STUDIUM NA UNIVERZIT
VE ŠPAN LSKU

OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti;
sociální
komunikace

VMEGS:
Vzd lávání
v Evrop a ve
sv t
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Ro ník: oktáva

O ekávané výstupy

Obsah u iva

PT a TO

Žák
MODERNÍ ZÁVISLOSTI
mluví o moderních
technologiích a vynálezech
diskutuje o možných
závislostech na po íta ích,
hracích automatech,
mobilním telefonu atd.
popisuje preventivní
Vztažná zájmena s
opat ení proti závislosti,
p edložkami
používá vztažná zájmena a
p edložky
nau í se zásady pro psaní
Elektronická pošta
formálních i neformálních emailových zpráv
dozví se o výhodách a
Výhody a nevýhody
nevýhodách internetu a umí
internetu
na toto téma diskutovat

umí popsat, že byl okraden
vyjad uje vlastní názor na
spravedlnost ve spole nosti
a základní právní normy
pomocí p ípustkových a
p í inných v t diskutuje o
tom, kdy a za jakých
podmínek je t eba potrestat
zlod je
umí vyjád it lítost i vý itku
nad tím, že byl okraden;
vyjad uje, co musel nebo
m l ud lat
popisuje, jak a kdy lze
získat idi ský pr kaz v R;
diskutuje o výhodách a
nevýhodách bodového
systému
popisuje pr b h n jaké
autonehody; diskutuje o
tom, kdo je vinen a zda
další osoby ve vozidle
nesou za nehodu n jakou
zodpov dnost

PRÁVO A SPRAVEDLNOST KRÁDEŽ

OSV:
Seberegulace,
organiza ní
dovednosti
aefektivní
ešení
problém ;
sociální
komunikace

MV:
Média a
mediální
produkce;
Mediální
produkty a
jejich významy
OSV:
Sociální
komunikace

P ípustkové a p í inné v ty

Vyjád ení vý itek i lítosti
nad minulými událostmi –
tener que, deber
idi ský pr kaz a bodový
systém

Spoluzodpov dnost p i
autonehod

VMEGS:
Žijeme v
Evrop

205

mluví o životním prost edí
ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
vyjád í, jaké jsou aktuální
problémy spojené s
životním prost edím
pomocí p ípustkových v t
P ípustkové v ty
dokáže vyjád it sv j
nesouhlas
dokáže používat ironické
poznámky
pojmenovává p írodní
P írodní katastrofy
katastrofy, vyjád í, eho se
týkají
diskutuje o tom, eho se
Humanitární pomoc
týká humanitární pomoc,
kdy a komu se poskytuje
umí vyjád it své pocity a
POCITY, NÁLADY
náladu
popisuje, jak se cítí a co mu
Zvolací v ty
tento pocit zp sobuje;
používá zvolací v ty
pomocí p acích v t
P ací v ty
vyjad uje, jaké by cht l mít
pocity v ur itých situacích
pomocí podmínkových v t
vyjad uje zdvo ilým
Podmínkové v ty
zp sobem, jak by se n kdo
m l chovat / co by m l d lat
kdyby…
mluví o partnerských
Partnerské vztahy
vztazích, o tom,
jak se lidé seznamují, jak
se vztah vyvíjí
dozví se informace o tom,
Poezie Pabla Nerudy
kdo byl Pablo Neruda a
seznámí s jednou jeho
básní
mluví o možnostech na trhu SV T PRÁCE
práce
diskutuje o tom, jakým
zp sobem sehnat bydlení
vyjad uje, jaké jsou formy
Diskriminace žen v práci
diskriminace ve sv t práce
pomocí podmínkových v t
Podmínkové v ty – shrnutí
hovo í o reálných
možnostech, hypotetických
situacích týkajících se
práce
diskutuje o výhodách a
Stav – svobodný, ženatý
nevýhodách toho, když je
nebo jiná možnost soužití?
lov k svobodný, ženatý,

OSV:
Sociální
komunikace
VMEGS:
Globální
problémy,
jejich p í iny a
d sledky;
Humanitární
pomoc a
mezinárodní
rozvojová
spolupráce
OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti;
Sociální
komunikace

OSV:
Spolupráce a
sout ž

VMEGS:
Globální
problémy,
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homosexuálové, tradi ní
rodiny, moderní rodiny,
rozvedená manželství
apod.

jejich p í iny a
d sledky
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Volitelný p edm t – dvouletý

Vzd lávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzd lávací obor: Cizí jazyk
Vyu ovací p edm t: Seminá ze špan lského jazyka
1. Charakteristika vyu ovacího p edm tu
a) Obsahové, asové a organiza ní vymezení p edm tu
Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu Seminá ze špan lského jazyka vychází ze
vzd lávacího oboru Cizí jazyk, který je sou ástí vzd lávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace.
P edm t si klade za cíl integrovat p edchozí znalosti student , tedy celkové zvládání
mluvených a psaných projev a vytvá ení komplexní komunikativní kompetence, a
tyto znalosti a dovednosti nadále rozši ovat a prohlubovat. V seminá i se pracuje
intenzivn se všemi základními oblastmi jazyka, jako jsou slovní zásoba, výslovnost,
gramatika, a rozvíjí nad rámec b žné výuky jazykové dovednosti a kompetence.
P edm t probíhá formou vyu ovacích hodin v odborných jazykových u ebnách nebo
v multimediální u ebn , která je vybavena audiovizuální technikou (PC,
videorekordér, interaktivní tabule).
Používané formy a metody výuky jsou zejména motiva ní, vedle frontální formy se
v hodinách využívá skupinová práce, práce ve dvojicích.
Krom primárních text se využívají texty asopisu Ecos, internet, program pro
podporu výuky jazyk ISL, testy pro p ípravu ke zkoušce DELE.
Úkolem student je vytvo it v pr b hu dvou let trvání seminá e ro níkovou práci, jejíž
sou ástí je prezentace a obhajoba. Studenti se zapojují také do projekt (viz p íklad),
absolvují filmová p edstavení ve špan lském jazyce.

Volitelný p edm t - dvouletý
P edm t
Seminá ze špan lského
jazyka

Ro ník
3. ro ník a septima

Hodinová dotace
2

4. ro ník a oktáva

3
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b) Za len ní tematických okruh pr ezových témat
PR EZOVÁ TÉMATA
Osobnostní a sociální
výchova

TEMATICKÝ CELEK
-poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti
-sociální komunikace
-spolupráce a sout ž
-morálka všedního dne
-seberegulace,
organiza ní dovednosti a
efektivní ešení problém

Výchova k myšlení
-globální problémy,jejich
v evropských a globálních p í iny a d sledky
-žijeme v Evrop
souvislostech
-globaliza ní a rozvojové
procesy
-humanitární pomoc a
mezinárodní rozvojová
spolupráce
-vzd lávání v Evrop a
ve sv t
Multikulturní výchova

-základní problémy
sociokulturních rozdíl

RO NÍK
3. ro ník
3.ro ník
3.ro ník
4.ro ník
4.ro ník
3.ro ník
3.ro ník
4.ro ník
4.ro ník
4.ro ník

Environmentální výchova - lov k a životní prost edí
-problematika vztah
organism a prost edí
-životní prost edí regionu
a R
- lov k a životní prost edí

4.ro ník
4.ro ník

Mediální výchova

4.ro ník
4.ro ník

-uživatelé
-role médií v moderních
d jinách

3.ro ník
3.ro ník
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c) Výchovné a vzd lávací strategie
Kompetence k u ení

uvádí novou gramatiku poukázáním na souvislost s gramatikou již probranou;
zadává otázky a úkoly k nové látce, aby m l zp tnou vazbu, zda žák vše pochopil;
povzbuzuje žáky v rozši ování svých znalostí a motivuje je pro další u ení st ídáním
r zných výukových metod;
pravideln opakuje a procvi uje slovní zásobu a gramatiku na konkrétních p íkladech
b žných situací

Kompetence k ešení problém

za azuje do výuky práci ve dvojicích, p i které hledají spole né ešení problémové
situace i úkolu, p i emž každý z dvojice má jen polovinu informací;
za azuje do výuky dobrovolné cvi ení a aktivity, jejichž provedení nechává na žákovi
využívá modelových ukázek jako inspiraci p i hledání ešení daného úkolu

Kompetence komunikativní

rozvíjí e ové dovednosti žák pravidelným za azováním párových a skupinových
aktivit do výuky

za azuje do hodin simulaci komunikativních situací, ve kterých si žák rozvíjí aktuální
slovní zásobu
zadává praktická cvi ení k nácviku tvorby delší písemného projevu;
za azuje do výuky rozhovory - simulaci b žných situací ze života mladých lidí
z r zných zemí

Kompetence sociální a personální

nechává žáky domluvit se mezi sebou na spole né odpov di na problémovou otázku;
pravideln za azuje do výuky kontrolní cvi ení a aktivity, a posiluje tak sebereflexi
žák
vybírá témata z každodenního života, která jsou blízká mladým lidem;

Kompetence ob anské

k pochopení princip špan lského jazyka žáky využívá kulturních rozdíl špan lsky
mluvících zemí
vyžaduje od žák vyjád ení osobního názoru a zaujetí vlastního stanoviska
k problémovému tématu;
pomocí témat vtahuje žáka do mezinárodního multikulturního prost edí
vhodnými otázkami a formulováním svého názoru vybízí žáka k zaujetí stanoviska
k hlavní myšlence slyšeného nebo teného textu;

Kompetence k podnikavosti

poskytuje všem žák m dostatek slovní zásoby a gramatických struktur k úsp šnému
zvládnutí b žných životních situací
poskytuje zvláštní a adresní pomoc t m žák m, kte í se p ipravují ke složení jazykové
zkoušky
vhodným výb rem témat pomáhá žák m zvládnout s jistotou a samostatn životní
situace, ve kterých musí použít špan lský jazyk

210

2. Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu
Ro ník: 3. ro ník a septima

O ekávané výstupy

Obsah u iva

PT a TO

Žák
Poslech s porozum ním
Chápe d ležité informace
v rozhovorech
Zvládá sledovat i delší diskuzi
Zachytí hlavní body delšího
projevu
Rozumí d ležitým informacím
ve vypráv ní druhých osob
Správn ur í zda vyslechnutá
nahrávka odpovídá psané
p edloze
tení s porozum ním
Dokáže pracovat s náro n jším
druhem textu
Odvodí význam jednotlivých v t
Podle smyslu sestaví
chronologicky rozházený text
Nalezne v textu odpov na
dopl ující otázky související
s textem
Chápe jednoduchý text
v asopisech i jiných zdrojích
V textu rozliší žádané informace
a vepíše je do tabulky
Ústní projev
Podle obrázku popíše danou
osobu, vyjmenuje charakterové
vlastnosti p íbuzného,
spolužáka apod.
Správn používá p ídavná
jména
Vyjád í názor na d ležitost
rodiny a p átel v život
Vyjmenuje b žné typy nábytku,
typy dom a interiérového
za ízení
Pojmenuje a popíše nápl práce
vybraných povolání
Popíše lidské t lo a vyjmenuje

Gramatika:
Slovesa ser a estar
Minulé asy v oznamovacím
zp sobu
Budoucí as
Podmi ovací zp sob
Rozkazovací zp sob
Textové konektory
Subjuntiv p ítomný
Vyjád ení hypotézy
Vyjád ení možnosti
Vyjad ení hodnocení
Vyjád ení vlastního názoru
Vyjád ení souhlasu a
nesouhlasu
Tématické okruhy a
komunikace:
Rodina, popis osoby, jejích
fyzických a povahových
vlastností
Bydlení
Sv t práce a povolání
Lidské t lo
Zdraví a nemoci
M sto
Potraviny a oble ení
Sport
Geografie a po así
Auto a dopravní prost edky

OSV:
Poznávání a
rozvoj
vlastní
osobnosti
Sociální
komunikace
Morálka
všedního
dne
Spolupráce
a sout ž
VMEGS:
Globální
problémy,
jejich p í iny
a d sledky
EV:

lov k a
životní
prost edí
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nejb žn jší nemoci
Diskutuje o vhodných sportech
pro sebe a kamaráda
Orientuje se na map
Špan lska, vyjmenuje druhy
klimatu v tomto stát
Zná n kolik špan lských r ení
na téma po así
Zamýšlí se nad výhodami a
nevýhodami jednotlivých
dopravních prost edk
Slovn shrne obsah p e teného
lánku
Srozumiteln popíše obrázek
Používá vhodné výrazy a fráze
vyjad ující souhlas a nesouhlas
Správn slovn interpretuje
stru ný d j v minulosti
Vyjád í vlastní názor na dané
téma
Písemný projev
Popíše blízkou osobu nebo
slavnou osobnost, její fyzický
vzhled i povahové vlastnosti
Napíše recept oblíbeného jídla
Dovede psát soukromé a
neformální dopisy a e-maily a
odpovídat na n
Umí napsat jednoduchou žádost
nebo stížnost
Dokáže se písemn ucházet o
práci
Sestaví sv j životopis
Popíše sv j d m a rodné m sto
Napíše slohovou práci na dané
téma
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Ro ník: 4. ro ník a oktáva

O ekávané výstupy

Obsah u iva

PT a TO

Žák
Poslech s porozum ním
Rozumí orienta ním pokyn m
Reaguje na podn ty vzhledem
k již osvojeným poznatk m
Chápe základní smysl
televizních program i film
Rozumí nahrávce a rozpozná
chybné informace
Na základ nahrávky zatrhne
správnou odpov z daných
možností

Gramatika:
V ty asové
V ty p í inné
V ty d vodové
V ty ú elové
V ty vztažné
V ty p ípustkové
Subjuntivy minulé (p ep ítomný,
souminulý, p edminulý)
asová souslednost
Slovesné perifráze
Trpný rod
P edložky – shrnutí, slovesné
vazby

OSV:
Morálka
všedního
dne
Seberegulace,
organiza ní
dovednosti
a efektivní
ešení
problém

tení s porozum ním
VMEGS:
Dokáže pracovat s náro n jším
druhem textu
Vzd lávání
Tématické okruhy a
P ehlédne dlouhý lánek a
v Evrop a
komunikace:
sestaví jej ve správném po adí
ve sv t
V delším textu rozliší žádané
Hudba a film
MKV:
informace a vepíše je do tabulky
Fauna, p íroda a životní
V inzerátech najde vhodnou
prost edí
Základní
nabídku
Cestování, prázdniny a dovolená
problémy
Interpretuje základní informace
Televize a komunika ní
socioz autentických literárních text
prost edky
kulturních
Je schopen nahradit vybraná
Svátky
rozdíl
slova jejich synonymy
Lidé a spole nost
EV:
Vzd lání
Ústní projev
Špan lská a latinskoamerická
ProblematiVyjád í názor na význam hudby
literatura
ka vztah
v život lov ka
organism a
Vypráví stru n a výstižn
prost edí
obsah filmu
MV:
Popíše okolní krajinu, p írodní
útvary, jmenuje druhy fauny a
Role médií
flóry kolem nás
v moderních
Popíše r zné zp soby trávení
d jinách
dovolené a prázdnin
Hodnotí úrove po ad a zmíní
klady a zápory televize
Zamýšlí se nad významem
svátk v r zných spole nostech
Orientuje se ve špan lském
vzd lávacím systému
Zmíní nejvýznamn jší
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špan lské a latinoamerické
autory, charakterizuje
významná literární díla
Správn používá subjuntivy ve
vedlejších v tách
Využívá slovesných perifrází
k vyjád ení modality
Písemný projev
Vyjad uje se výstižn a souvisle
k ad témat
Napíše žádost nebo reklamaci
Odpoví na inzerát
Analyzuje vztah k sou asné
konzumní spole nosti a
k pen z m
Popíše d j filmu
Ud lá výtah z p e teného
lánku
Sestaví gramaticky správné v ty
z daných klí ových slov
Sestaví formální dopis
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Volitelný p edm t - jednoletý

Vzd lávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzd lávací obor: Cizí jazyk
Vyu ovací p edm t: Konverzace ve špan lského jazyku
1. Charakteristika vyu ovacího p edm tu
a) Obsahové, asové a organiza ní vymezení p edm tu
Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu Konverzace ze špan lského jazyka
vychází ze vzd lávacího oboru Cizí jazyk , který je sou ástí vzd lávací oblasti Jazyk
a jazyková komunikace.
P edm t si klade za cíl integrovat p edchozí znalosti student , tedy celkové zvládání
zejména mluvených projev a vytvá ení komplexní komunikativní kompetence, a tyto
znalosti a dovednosti nadále rozši ovat a prohlubovat. V hodinách se pracuje
intenzivn se všemi základními oblastmi jazyka, zvýšená pozornost se však klade
zejména na slovní zásobu a výslovnost.
P edm t probíhá formou vyu ovacích hodin v odborných jazykových u ebnách nebo
v multimediální u ebn , která je vybavena audiovizuální technikou (PC,
videorekordér, interaktivní tabule).
Používané formy a metody výuky jsou zejména motiva ní, vedle frontální formy se
v hodinách asto využívá skupinová práce, práce ve dvojicích.
Krom primárních text se využívají texty asopisu Ecos, internet, program pro
podporu výuky jazyk ISL. Sou ástí je také promítání film ve špan lském jazyce a
následná beseda o zhlédnutém filmu.

Volitelný p edm t - jednoletý
P edm t
Konverzace
ze špan lského jazyka

Ro ník
4. ro ník a oktáva

Hodinová dotace
3

b) Za len ní tematických okruh pr ezových témat
PR EZOVÁ TÉMATA
Osobnostní a sociální
výchova

TEMATICKÝ CELEK
Seberegulace,
organiza ní dovednosti a
efektivní ešení
problém .

RO NÍK
4. ro ník
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Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti.
Spolupráce a sout ž.
Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti.
Morálka všedního dne.
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech

Humanitární pomoc a
mezinárodní rozvojová
spolupráce.

4. ro ník

Globaliza ní a rozvojové
procesy.
Vzd lávání v Evrop a
ve sv t .
Žijeme v Evrop .
Multikulturní výchova

Vztah k multilingvní
situaci a ke spolupráci
mezi lidmi
Základní problémy
sociokulturních rozdíl .

4. ro ník

Psychosociální aspekty
interkulturality.
Environmentální výchova

lov k a životní
prost edí.
Životní prost edí regionu
a R.

Mediální výchova

4. ro ník

Mediální produkty a jejich
významy.
4. ro ník
Ú inky mediální produkce
a vliv médií.
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c) Výchovné a vzd lávací strategie

Kompetence k u ení

na za átek hodin za azuje tzv. zah ívací aktivity, které mu umožní ov it si
stávající znalosti žáka a vtáhnout ho snadn ji do u ebního procesu.
povzbuzuje žáky v rozši ování svých znalostí a motivuje je pro další u ení
st ídáním r zných výukových metod;
pravideln opakuje a procvi uje slovní zásobu na konkrétních p íkladech
b žných situací
pochvalami povzbuzuje žáky v rozši ování svých znalostí a motivuje je pro
další u ení st ídáním r zných výukových metod;

Kompetence k ešení problém
za azuje do výuky práci ve dvojicích, p i které hledají spole né ešení
problémové situace i úkolu, p i emž každý z dvojice má jen polovinu
informací;
za azuje do výuky dobrovolné cvi ení a aktivity, jejichž provedení nechává na
žákovi
jednotlivá témata probírá z r zného hlediska a úhlu pohledu, aby si každý žák
uplatnil svoje metody ešení a uchopení úkolu;
zadává žák m úkoly z CD-ROM, p i kterých žáci procvi ují látku interaktivním
zp sobem
Kompetence komunikativní
rozvíjí e ové dovednosti žák pravidelným za azováním párových a
skupinových aktivit do výuky
za azuje do výuky rozhovory - simulaci b žných situací ze života mladých lidí
z r zných zemí
za azuje do hodin simulaci komunikativních situací, ve kterých si žák rozvíjí
aktuální slovní zásobu
uvádí a procvi uje jazykové dovednosti v integrovaných úlohách, p i kterých
užívá b žný, reálný jazyk
Kompetence sociální a personální
nechává žáky domluvit se mezi sebou na spole né odpov di na problémovou
otázku;
pravideln za azuje do výuky kontrolní cvi ení a aktivity, a posiluje tak
sebereflexi žák
vybírá témata z každodenního života, která jsou blízká mladým lidem;
zvyšuje motivaci a koncentraci žáku st ídáním individuální innosti s prací
v páru nebo v týmu, vede žáky k aktivní spolupráci;
nechává žákovi prostor pro jeho individuální projev a pro jeho autonomii
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Kompetence ob anské
k pochopení princip špan lského jazyka žáky využívá kulturních rozdíl
špan lsky mluvících zemí
vyžaduje od žák vyjád ení osobního názoru a zaujetí vlastního stanoviska
k problémovému tématu;
vhodnými otázkami a formulováním svého názoru vybízí žáka k zaujetí
stanoviska k hlavní myšlence slyšeného nebo teného textu;
Kompetence k podnikavosti
poskytuje všem žák m dostatek slovní zásoby k úsp šnému zvládnutí
b žných životních situací
vhodným výb rem témat pomáhá žák m zvládnout s jistotou a samostatn
životní situace, ve kterých musí použít špan lský jazyk
využívá audio-vizuální nahrávky každodenních situací na DVD anebo na videu
k ukotvení a prohloubení probírané látky
za azuje do hodin aktivity, p i kterých mají žáci u ebnice zav ené, ímž je
vybízí k zvýšené pozornosti p i naslouchání a reakci na podn ty bez
„sklopené hlavy nad u ebnicí“;

2.Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu
Ro ník: 4. ro ník a oktáva

O ekávané výstupy

Obsah u iva

PT a TO

Žák
Jmenuje rodinné p íslušníky,
popíše jejich vzhled a oblíbené
oble ení.
Vyjád í názor na d ležitost
rodiny a p átel v život .
Popisuje lidskou osobnost dle
charakterových vlastností.
Vyjad uje sv j osobní názor na
zadané téma.
Popíše lidské t lo a vyjmenuje
d ležité vnit ní orgány.
Vyjmenuje onemocn ní a
choroby, jejich p íznaky, výskyt
a lé bu.
Popíše celý postup návšt vy u
praktického léka e i
specialisty.
Charakterizuje zdravý životní
styl a jeho zásady.

Rodina a p átelé.
Láska, lidské vztahy a
manželství.
Celkový vzhled a popis lov ka.
Lidská charakteristika.
Kladné a záporné vlastnosti,
druhy osobností z psycholog.
hlediska.
ásti lidského t la.
Základní lidské smysly, vnímání.
Zdraví a nemoci.
P íznaky nemocí, návšt va
léka e, vyšet ení, diagnóza.
Zásady zdravého životního stylu.

OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti.
Morálka
všedního dne.

OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti.
Sociální
komunikace.
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Mluví o d ležitosti domova pro
lov ka a popíše rodinný d m,
jeho místnosti a za ízení.
Porovná eský a špan lský styl
bydlení.
Zmíní nutné domácí práce,
opravy a údržbu domu.
Zaujme své stanovisko libosti
i nelibosti v i nim.
Popíše rodné m sto.
Zd vodní výhody, nevýhody
života ve m st a na vesnici.
Vyjmenuje ve ejné služby.

Domov a zp soby bydlení, druhy
obydlí u nás a v cizin .
Popis místností a za ízení
domu.
Domácí práce a údržba domu.
Nehody v domácnosti.

MKV:
Vztah
k multilingvní
situaci a ke
spolupráci
mezi lidmi.

Popis m sta, ve ejné služby.
Památky, kulturní a sportovní
možnosti.

OSV:
Morálka
všedního dne.

Jmenuje druhy masa, ovoce,
zeleniny a jiných potravin.
Ohodnotí pokrm dle chuti
kladn a vyjád í pochvalu.
Popíše postup p ípravy a
va ení jídel, diskutuje o eské
a mezinárodní kuchyni.
Porovná r zná stravovací
za ízení z hlediska cen,
nabídky jídel atd.
Formuluje sv j názor na r zná
povolání, porovná je z hlediska
úrovn vzd lání, výd lku,
náro nosti, zru nosti atd.
Pojmenuje a popíše napl
práce vybraných povolání.

Druhy masa, ovoce, zeleniny a
potravin.
Kladné a záporné hodnocení
pokrm , vyvážená strava.
Zp soby úpravy jídel, va ení a
recepty.
Druhy restaura ních za ízení.
Pokrmy a nápoje typické pro
st edomo skou kuchyni.

MKV:
Základní
problémy
sociokulturních rozdíl .

Práce, kariéra, zam stnání.
Rozd lení profesí dle r zných
aspekt .
Trh práce, hledání práce,
pracovní pohovor, požadavky
zam stnavatel .
Podmínky pro práci, vyjád ení
spokojenosti s prací, možné
pracovní problémy.
Nezam stnanost.
Po íta e a jejich využití.
Internet.

OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti.
MKV:
Vztah
k multilingvní
situaci a ke
spolupráci
mezi lidmi.
VMEGS:
Vzd lávání
v Evrop a ve
sv t .

Nákupy, druhy obchod , ceny a
životní náklady.
Idiomy týkající se cen zboží.
Fráze pro nakupování, prodej.
Reklama.

VMEGS:
Globaliza ní a
rozvojové
procesy.
OSV:
Spolupráce a
sout ž.

Zmíní historii vývoje po íta .
Popíše po íta a jeho
p íslušenství.
Mluví o jejich využití v moderní
dob .
Zhodnotí výhody a nevýhody
internetu.
Porovná druhy obchod , ceny
zboží a systém nakupování
v R a v zahrani í.
Vy ídí reklamaci, osvojí si
základní fráze p i nákupech.
Hodnotí úrove reklamy a její
vliv na zákazníka.

VMEGS:
Žijeme
v Evrop .
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MV:
Mediální
produkty a
jejich
významy.
Ú inky
mediální
produkce a
vliv médií.
VMEGS:
Žijeme
v Evrop .
EV:
lov k a
životní
prost edí.

Vyjmenuje druhy masmédií.
Osvojí si základní slovní
zásobu tématu masmédia a
aktivn ji používá.
Hodnotí úrove po ad a zmíní
klady a zápory televize.

Masmédia.
Vliv masmédií a televize na náš
život, druhy program a jejich
úrove .

Je schopen vyjmenovat
dopravní prost edky a jejich
výhody.
Uvede základní pravidla
chování v silni ním provozu,
rozpozná základní zna ky.
Má osvojeny d ležité fráze pro
cestování letecky a ve ejnou
hromadnou dopravou.
Uvede p íklady výhod a
nevýhod jedn. druh cestování.
Popíše r zné zp soby trávení
dovolené a prázdnin.

Dopravní prost edky, výhody a
nevýhody letadel, aut, MHD,
lodní dopravy.
Slovesa popisující ízení auta a
pravidla silni ního provozu.
Základní dopravní zna ky.
Nehody a problémy spojené
s ízením.

Prázdniny a druhy dovolené.
Dovolená u mo e, vodní sporty.

OSV:
Morálka
všedního dne.

Uvede p íklady zne iš ování
životního prost edí a jeho
d sledky.
P emýšlí nad možnostmi, jak
m že situaci sám zlepšit a
pohovo í o organizacích
podporujících ochranu p írody.
Popíše okolní krajinu, p írodní
útvary, jmenuje druhy fauny a
flóry kolem nás.

Životní prost edí a jeho ochrana.
Aktivisté a jejich skupiny na
ochranu p írody
Globální oteplování, skleníkový
efekt, ……
P íroda a p írodní útvary a krásy
kolem nás.
Fauna a flóra.Ohrožené druhy.

EV:
lov k a
životní
prost edí.

Charakterizuje po así dne,
jedn. zemí, konverzuje na toto
téma.
Porozumí slovní zásob
p edpov di po así a
reprodukuje ji dále.
Vyjmenuje možné p írodní
katastrofy, p í iny jejich vzniku,
pr b h a následky.

Po así, teplota, ro ní období,
p edpov po así.
P írodní katastrofy, jejich popis,
p í iny vzniku a následky.

Jmenuje možnosti kulturního
vyžití
Zmíní se o významných.
špan lských režisérech,
malí ích, architektech,
hudebnících.

Kultura, možnosti kulturního
vyžití.
Kultura ve Špan lsku.

EV:
lov k a
životní
prost edí.
VMEGS:
Humanitární
pomoc a
mezinárodní
rozvojová
spolupráce.
MKV:
Psychosociáln
í aspekty
interkulturality.

Životní
prost edí
regionu a
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R.

Diskutuje na téma kriminalita,
asociální chování, vandalismus,
drogová závislost.
Uvádí p íklady možných trest
a zp soby jejich eliminace a
boje proti nim.

Kriminalita, drogy, krádeže a jiné OSV:
problémy spole nosti.
Morálka
Výše trest , hranice trestní
všedního dne.
zodpov dnosti.
Míra kriminality v R, ve
Špan lsku a Latinské Americe.

Popíše území Špan lska.
Vyjmenuje jednotlivé autonomní
oblasti a jejich hlavní m sta.
Zmíní d ležité momenty
špan lské historie.
Zmíní nejd ležit jší špan lské
autory.
Vypráví obsah oblíbeného
špan lského literárního díla.
Zmíní své oblíbené autory
eské a sv tové literatury,
jmenuje knižní žánry a ásti
knihy.
Vyjmenuje špan lsky mluvící
zem .
Charakterizuje gramatický
systém špan lštiny.
Zmíní výp j ky z jiných jyzyk .
Jmenuje ú ední zazyky
Špan lska.

Špan lsko: geografie a historie

VMEGS:
Vzd lávání
v Evrop a ve
sv t .

Literatura, historie špan lské
literatury.
Knižní žánry, oblíbení eští,
špan lští a jihoameri tí auto i.

OSV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti.

Špan lský jazyk, p vod, jeho
postavení ve sv t .
Špan lský jazyk na americkém
území.
Ú ední jazyky ve Špan lsku.
Gramatický systém špan lštiny.

MKV:
Vztah
k multilingvní
situaci a ke
spolupráci
mezi lidmi.

Vyjmenuje nejd ležit jší m sta
obou zemí.
Zhodnotí jejich význam v zemi.
Jmenuje významné kulturní
památky.

Významná eská a špan lská
m sta.

VMEGS:
Vzd lávání
v Evrop a ve
sv t .

Vypráví o svátcích a výro ích
své zem a porovná je se
svátky ve Špan lsku.

Svátky, oslavy a výro í v
ve Špan lsku.

Jmenuje státy Latinské Ameriky
a jejich hlavní m sta.
Orientuje se na map .
Uvede geografické zajímavosti,
hory, eky, jezera, poušt atd.
Charakterizuje
p edkolumbovské civilizace.
Zmíní sou asné problémy
latinskoamerických zemí.

Latinská Amerika, geografie.
P vodní civilizace, historie.
Sou asné problémy zemí
latinské Ameriky.

Ra

Žijeme
v Evrop .
MKV:
Základní
problémy
sociokulturních rozdíl .
VMEGS:
Humanitární
pomoc a
rozvojová
spolupráce.
MKV:
Základní
problémy
sociokulturních rozdíl .
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Vyjád í názor na d ležitost
volného asu v lidském život .
Rozd lí volno asové aktivity dle
v ku, pohlaví, sezony, místa
atd.
Vyjád í rozdíl mezi sportem a
hrou.
Rozd lí sporty dle po tu hrá ,
sezony, místa, úrovn výkon .
Vyjmenuje druhy mí ových
sport , jejich vybavení a
pravidla.

Volný as.
Aktivity volného asu, definice
volného asu.
Rozd lení aktivit a koní k dle
r zných aspekt .
Sport.
Fráze vyjad ující míru záliby.

OV:
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti.
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