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doplňkové učebnice gramatiky – Uso Inicial, Aprende 1,
Internet, tisk

1. pololetí
MĚSÍC

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

POČET
HODIN

POZN.

ZÁŘÍ

Úvod do předmětu. Výslovnost
Student umí pozdravit
španělštiny, abeceda. Pozdravy a
a rozloučit se. Umí se
rozloučení. Představování. Sloveso být – představit a sdělit
ser, jmenovat se – llamarse. Zápor ve
odkud je. Umí
větě.
vyčasovat sloveso
Slovní zásoba: pozdravy a rozloučení.
být/ser a jmenovat
se/llamarse ve všech
osobách.

6

O. a 1. lekce
Aventura 1

ŘÍJEN

Tvoření otázek, tázací zájmena ¿qué?,
¿quién? ¿de dónde?, ¿cómo?. Určitý a
neurčitý člen. Rod a číslo podstatných
jmen. Přechylování a množné číslo
příd.jmen. Sloveso hablar.
Slovní zásoba: země a národnosti,
jazyky.
Reálie: oficiální jazyky Španělska.

8

1.lekce
Aventura 1

LISTOPAD Popis předmětů a jejich umístění.
Neosobní slovesný tvar hay. Časování
pravidelných sloves v přít.čase – ar/er/-ir. Sloveso tener.
Slovní zásoba: předměty ve třídě a
jejich vlastnosti. Barvy. Činnosti.
Reálie: španělština ve světě

Student umí popsat
8
předměty a sdělit, kde
se nachází. Umí
vyčasovat pravidelná
slovesa v přítomném
čase. Umí používat
sloveso mít/tener.

2.lekce
Aventura 1

PROSINEC Sloveso estar, ver. Použití sloves ser x
estar. Vazba para + infinitiv. Tázací
zájmeno ¿cuánto?, ¿por qué?. Spojky – y,
o, ni, pero, solo, por eso.
Reálie: Vánoce ve Španělsku a LA.

Student umí vyčasovat 6
a používat sloveso
být/estar. Zná rozdíly
v použití sloves
ser/estar/hay. Umí se
zeptat na počet a
důvod. Umí hovořit
souvětích s použitím
základních spojek.

2. a 3.lekce
Aventura 1

Student umí vyčasovat 8

Pokračování

LEDEN

Nepravidelná slovesa – hacer, decir, ir.

Student se umí zeptat
na národnost a sdělit
odkud sám je.
Umí určit a vytvořit
mužský/ženský rod
podst.jmen v šj a
vytvořit množná čísla,
vč. příd.jmen.

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
TEMATICKÉ PLÁNY
Slovesa se změnou kmenové
samohlásky. Srovnávání. Vazba creo
que.
Slovní zásoba: podst. a příd.jména pro
popis míst/související s dovolenou

a používat
nepravidelná slovesa
dělat/hacer,
říkat/decir, jít/ir. Umí
porovnávat a říci, že
je něco lepší/horší.
Vyjádřit názor pomocí
vazby creo que myslím, že.

3.lekce
Aventura 1

2. pololetí
POČET
HODIN

MĚSÍC

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

ÚNOR

Zvratná zájmena a slovesa – každodenní
činnosti/denní režim. Předložky
de/a/en.

Student umí popsat
svůj den/denní režim
a místo, kde jej tráví.

BŘEZEN

Přechylování a použití členu v rámci
profesí a povolání. Vykání – použití
zájmen Usted/Ustedes. Tázací zájmeno
- ¿cuál?
Slovní zásoba: profese a místa výkonu
povolání. Osobní údaje. Číslovky do 100.
Reálie: adresy ve Španělsku, vykání.

Student umí zeptat se 6
a odpovědět na otázky
týkající se povolání.
Umí říci, čím chce být
a proč. Umí zeptat se
na osobní údaje
(adresu, telefon). Umí
vykat.

4. lekce
Aventura 1

DUBEN

Slovesa s nepravidelnou 1.osobou j.č.conocer, traducir.
Slovní zásoba: roční období, počasí,
světové strany.
Reálie: autonomní oblasti Španělska.
Počasí a příroda. Alhambra, Granada.

Student umí hovořit o 8
počasí v rámci ročních
období. Umí popsat
rozdíly v počasí
v rámci Španělska
(světové strany).

Pokračování
4.lekce
Aventura 1

KVĚTEN

Přivlastňovací zájmena. Příslovce muy,
bastante, un poco, nada.
Slovní zásoba: rodina, příbuzenské
vztahy. Vzhled osob.
Reálie: příjmení v hispánském světě,
rodinný život

Student umí určit
příbuzenské vztahy a
hovořit o své rodině.
Popsat vzhled a
vlastnosti osob.

8

5.lekce
Aventura 1

ČERVEN

Třetí stupeň přídavných jmen.
Nesamostatná přivlastňovací zájmena
Slovní zásoba: měsíce, datum.
Reálie: španělské svátky a oslavy.

Student umí zeptat se
na věk a říci kolik je
mu let a kdy má
narozeniny. Umí určit
datum.

8

Pokračování
5.lekce
Aventura 1

8

POZN.
Pokračování 3.
lekce Aventura
1

