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PŘEDMĚT Španělský jazyk

TŘÍDA/SKUPINA ŠJ3

VYUČUJÍCÍ Douglas Salazar

ČASOVÁ DOTACE 2h týdně + 1h konverzace (2h 1x14 dní)

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - 
ZÁKLADNÍ

Aventura 1

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.)

Internet, doplňující materiály, hry

1. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

POČET
HODIN

POZN.

ZÁŘÍ Opakování U5-U8
Prázdniny, cestování, prázdninové 
aktivity
Minulý čas – P.Perfecto + užití 
předpřítomného času

Umí říci a napsat, co 
dělal o prázdninách, 
kde byl, s kým a co 
tam dělal, umí 
zhodnotit zážitek

8

ŘÍJEN U9A-Nakupování - potraviny
Obchody
Množství
Výrazy pro nakupování 
Rozkaz.zp. 2.os.j.č.
Postavení zájmen

Fair trade
Téma v rámci projektu „Světová 
škola“ – Prezentace + pracovní listy

Umí se zeptat na 
cenu a množství.
Umí poradit, 
přikázat, zakázat.
Umí nakoupit 
v obchodě či na trhu.

Rozvinout diskuzi 
nad tématem, umět 
vyjádřit o co se 
jedná, jaké jsou 
principy férového 
obchodu, jaké 
výrobky jsou známé,
Vyjádřit názor

6

6 ZSV

LISTOPAD U9B-V restauraci
Věty zvolací
Podmínka Si…
Trpný rod, zvratné „se“

Umí si objednat 
v restauraci.
Popíše  jídlo a jeho 
ingredience.
Umí základní fráze 
pro komunikaci 
s číšníkem.

8 Tapas
Španělská 
kuchyně
Bi
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U10A - Cestování
Aktivity a místa na téma cestování
Příslovečná urč.času
Préterito Indefinido – minulý čas 
jednoduchý – tvary a užití

Umí říct, kde byl a 
co tam dělal, používá
jednoduchý minulý 
čas, předložky a/en

6

PROSINEC Vánoce – oslava, zvyky, tradice Umí vyprávět o 
českých vánočních 
tradicích

6

LEDEN U10B-Hodnocení zážitků
Výrazy pro hodnocení
Časové výrazy

Hodnocení za 1.pololetí –slohová  
písemná práce, ústní prezentace 
probraných témat

Vyjádří, co se mu 
líbilo,co prožil, 
zhodnotí zážitek.
Vyjádří, kdy něco
dělal naposled.

8

6

Turisticky 
zajímavá místa
Ze
Hudba
HV

2. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

POČET
HODIN

POZN.

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN
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Požadavky a hodnocení: 

 

Na každou hodinu musí mít studenti doporučenou učebnici s integrovaným pracovním seši-
tem, ve které plní samostatně nebo ve dvojici zadané úkoly. V opačném případě se nemůže 
plnohodnotně zapojit do výuky a může být hodnocen 0 za aktivitu (práci v hodině).  

Studenti jsou průběžně hodnoceni v těchto 4 klíčových dovednostech:  práce s textem a po-
slech (receptivní složka), ústní a písemný projev (produktivní složka).  

Dále studenti píší předem ohlášené testy, zaměřené na osvojení gramatiky a slovní zásoby.  

Písemné domácí úkoly posílají studenti mailem nebo je mohou přinést na samostatném papíře.
Dú, zadané jako doplňování do pracovního sešitu, se kontroluje v průběhu hodiny. Domácí 
úkol může mít i formu ústní přípravy k probíranému tématu nebo naučit se slovíčka. Dú je 
vždy uveden na škole on line.  

Při krátkodobé absenci (do 2 týdnů) si student doplní chybějící testy během následujících 14 
dnů. Po delší absenci domluvíme individuální plán, případně konzultaci. Hodnocení do školy 
online dostane až po dopsání testů a úkolů. 


