
1000 španělských slovíček

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA POPIS KAPITOLY

1. Člověk 1 Moje Rodina Moje rodina (la madre, el hijo, el hermano, …)

2 Mé záliby Mé záliby (los trabajos artísticos, la relajación, las labores de mano , …)

3 Vlastnosti a emoce Vlastnosti a emoce (el carácter, la tristeza, el enfado, …)

4 Profese a povolání Profese a povolání (la alfombrilla, las cortinas, la planta, …)

2. U nás doma 1 Náš dům Náš dům (la nevera, el congelador, el lavavajillas,…)

2 Kuchyně Kuchyně (la mesa de comer, la lavadora, las baldosas, …)

3 Dílna Dílna (la estantería, la cola, los clavos, …)

4 Zahrada Zahrada (el invernadero, la casa, la cerca, …)

3. Svět kolem nás 1 Ve víru velkoměsta Ve víru velkoměsta (el habitante, la periferia, el pueblo, …) 

2 Příroda a venkov Příroda a venkov (la colina, el cumbre, la cueva, ...)

3 Dovolená u moře Dovolená u moře (el sol, el centro turístico, la ruta, …)

4 Říše zvířat Říše zvířat (la fiera, la mascota, la piel, …)

4. Moje tělo 1 Moje tělo

2 Šaty dělají člověka

3 Jste to, co jíte

4 Ve zdravém těle, zdravý duch

Moje tělo (los dedos, la palma,el brazo, …)

Šaty dělají člověka (vestirse, quitarse la ropa, el traje, …)

Jste to, co jíte (la comida, la leche, la nata , …)

Ve zdravém těle, zdravý duch (el deporte, el campeonato, el juego, 

…)

Kurz 1000 španělských slovíček je zaměřený pouze na výuku a rozšíření slovní zásoby a zahrnuje celou řadu gamifikačních prvků, které vycházejí z 

nejmodernějších poznatků psychologie. Kuz obsahuje 4 hlavní kapitoly a 4 podkapitoly, ve kterých se seznámíte se slovíčky, která používáte každý den, ale i 

s těmi méně známými.

V první kapitole se studenti naučí 

slovíčka, týkající se rodiny, zálib, 

vlastností a emocí. Poslední 

podkapitola je věnována profesím a 

povoláním, se kterými se můžeme 

setkat v běžném životě.

Ve druhé kapitole se studenti mimo 

jiné naučí slovíčka v oblasti domova a 

jeho vybavenosti. Kapitola se také 

zabývá slovíčky, které jsou zaměřeny 

na zahradu a zahradní nářadí.

V této kapitole si rozšíříme slovní 

zásobu o slovíčka v oblasti velkoměsta, 

přírody a venkova. Další podkapitoly 

jsou zaměřeny na dovolenou u moře a 

zvířata. 

V poslední kapitole se studenti naučí 

slovíčka zaměřena na lidské tělo, 

oblečení, stravu a sport.


