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DOPLŇKOVÉ aj.) 

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

 

 

1. pololetí 
 

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 

POČET 
HODIN 

POZN. 

ZÁŘÍ Úvod do předmětu. Představení se - 
¿Qué te gusta hacer?. Opakování 
pravidelná slovesa – ar/-er/-ir ve všech 
osobách. 

 2  

ŘÍJEN Slovesná vazba pro budoucí čas ir a + 
inf. Vazba tener que/poder + inf.  
Slovní zásoba: dny v týdnu, předložky 
pro určení místa a času.  
 

Student umí vyjádřit 
blízkou budoucnost. 
Umí používat vazby 
pro vyjádření 
povinnosti/možnosti.  

8 7. lekce 
Aventura 1 

LISTOPAD Slovesa se změnou kmenové samohlásky 
(e-i). Předložky a vazba antes 
de/después de. 
Slovní zásoba: orientace ve městě, 
město, místa ve městě.  
Reálie: běžný den ve Španělsku/otvírací 
hodiny 

Student umí domluvit 
si místo a čas setkání. 
Umí používat vazby 
pomocí antes 
de/después de.  

6 7.  lekce 
Aventura 1 

PROSINEC Použití sloves estar – hay. Neurčitá 
zájmena algún/ningún. 
Slovní zásoba: dům/byt, nábytek, určení 
polohy 

Student umí slovní 
zásobu potřebnou pro 
popis domu/bytu a 
jeho vybavení. Umí 
používat slovesa estar 
– hay pro vyjádření 
umístění.  

2 8. lekce 
Aventura 1 

LEDEN Přivlastňovací zájmena samostatná. 
Neosobní vazby hay que/se puede/está 
prohibido.  

Student umí vyjádřit 
co je dovoleno a co je 
zakázáno.  

4  8. lekce 
Aventura 1 
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2. pololetí 
 

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 

POČET 
HODIN 

POZN. 

ÚNOR Postavení zájmen ve větě – opakování. 
Rozkazovací způsob.  
Slovní zásoba: potraviny a jídlo.  

Student umí používat 
rozkazovací způsob 
sloves. Umí si 
objednat jídlo a pití 
v restauraci.  

4 9. lekce 
Aventura 1 

BŘEZEN Podmínková souvětí – spojka si.  Student umí vyjádřit 
podmínkové souvětí 
pro přítomnost - jestli.  

2 9. lekce 
Aventura 1 

DUBEN Trpný rod a zvratné se.  Student umí používat 
trpném rod a neosobní 
vazbu se zájmenem 
se.  

4 9. lekce 
Aventura 1 

KVĚTEN Úvod – minulý čas pret. perfecto simple 
pravidelných i nepravidelných sloves.  
  

Student umí říci, co 
dělal v minulosti. Umí 
vyprávět o tom, co se 
mu líbilo/nelíbilo  a co 
prožil.   

6 10. lekce 
Aventura 1 

ČERVEN Opakování gramatiky.   4  

 

 
 
 


