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PŘEDMĚT ŠPANĚLSKÝ JAZYK 

TŘÍDA/SKUPINA ŠJ 3 

VYUČUJÍCÍ Mgr. Judita KLOSAKOVÁ 

ČASOVÁ DOTACE 2 hod./1x za 14 dní 

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - 
ZÁKLADNÍ 

Bitácora, nakl. Difusión 

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.) 

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

 

 

1. pololetí 
 

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 

POČET 
HODIN 

POZN. 

ZÁŘÍ Úvod do předmětu.   2  

ŘÍJEN Opakování časování pravidelných sloves 
– ar/-er/-ir. Nepravidelná slovesa se 
změnou kmenové samohlásky. Denní 
aktivity, určování času.  
Slovní zásoba: dny v týdnu, frekvence, 
části dne.  

Student umí časovat 
pravidelná a 
nepravidelná slovesa 
ve všech osobách. Umí 
hovořit o aktivitách 
v rámci dne a určit kdy 
je vykonává.  

6 5. lekce 
Bitácora 1 

LISTOPAD Použití sloves estar- ser- hay. Sloveso 
gustar/interesar/encantar atp.  
Slovní zásoba: zájmy, volnočasové 
aktivity.  

Student umí správně 
používat slovesa estar 
– ser - hay. Umí 
vyjádřit, co má/nemá 
rád a co dělá ve svém 
volném čase.  

4 6. lekce 
Bitácora 1 

PROSINEC Sloveso querer.  
 

Student umí časovat a 
používat sloveso 
querer.  

2 7. lekce 
Bitácora 1 

LEDEN Příslovce - poco/mucho/bastante, 
použití v rámci jč./mn.č.   
Slovní zásoba: jídlo a pití. Země a 
národnosti. 

Student umí vyprávět 
v přítomném čase o 
jídle a pití/stravování 
v jeho/cizí zemi. Umí 
si objednat jídlo a pití 
pomocí slovesa 
poder/querer. Umí 
vyjádřit, že je něčeho 
málo/hodně. 

4  7. lekce 
Bitácora 1 
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2. pololetí 
 

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 

POČET 
HODIN 

POZN. 

ÚNOR Zvratná slovesa ve španělštině. 
Vyjádření frekvence – nunca/mucho/dos 
veces al día.  
Slovní zásoba: aktivity denního režimu.  

Student umí hovořit o 
tom, co a kdy během 
dne dělal. Umí říct, 
jak často vykonává 
určité činnosti.  

4 8. lekce 
Bitácora 1 

BŘEZEN Předložky pro vyjádření umístění. Úvod – 
2. stupeň příd. jmen.  

Student umí vyjádřit, 
kde se co nachází.  

2 9. lekce 
Bitácora 1 

DUBEN Druhý stupeň příd.jmen/srovnávání. 
Slovní zásoba: počasí/klima. Světové 
strany.  
Reálie: španělská města 

Student umí 
porovnávat a 
srovnávat různé 
předměty. Student 
umí hovořit o počasí.  

4 9. lekce 
Bitácora 1 

KVĚTEN Úvod – minulý čas pretérito perfecto 
compuesto.  
Slovní zásoba: cestování. 
Reálie: Camino de Santiago 

Student umí hovořit o 
tom, kam se chystá 
cestovat a jak se na 
cestu připravit. Umí 
tvořit tvary 
předpřítomného času.  

4 10. lekce 
Bitácora 1 

ČERVEN   4  

 

 
 
 


