
Španělština pro znalé začátečníky A2

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA FRÁZE GRAMATIKA

1. Lidé 1 Rodinné vztahy El logro, esegurar, tener una relación, los relativos,… Soy maestra. Trabajo en una escuela Sloveso SER-ESTAR

2 Vzhled Reconocido, joven, la aventura,… En la mesa no hay nada Sloveso HABER-ESTAR

3 Povaha El origen, los tacones, el favor,… Cocina la comida tomando un café Gerundium

4 Opakování

2. Zábava 1 Volný čas Quisiera, tento, avanzar,… Tengo clases todos los días Předložka"a", přímý/nepřímý předmět

2 Prázdniny La comparsa, el frenesí, sumergirse,… Le llamo cada rato pero no contesta Zájmena přímá/nepřímá

3 Každodenní činnosti La sostenibilidad, jugar, sentirse,… estoy bailando, estamos pintando Přivlastňovací zájmena

4 Opakování

3. Kde žiješ? 1 Můj dům El universo, el sótano, la chimenea,… Mañana tengo un examen Rozkazovací způsob

2 Vybavení domu Includio, la cama, la cómoda,… Lucía, ya no vivas con tus padres Záporný rozkazovací způsob

3 Místa ve městě El parque, el mercado, la vista,… Girar a la izquierda/derecha Rozkazovací způsob

4 Opakování

4 Životní styl 1 Sport La cancha, emapatar, el deporte,… Mi hermano José es el mayor Stupňování přídavných jmen

2 Jídlo Inolvidable, alimentarse, bajar de peso,… Amo el sabor de chocolate. Stupňování příslovcí

3 Práce La práctica, el carné de conducir, el maestro,… Quiero preguntarte algo Neurčitá zájmena

4 Opakování

5 Kultura 1 Kino Interrumpir, enfadado, sequir,… Está hablando por teléfono Přítomný čas průběhový

2 Hudba La entrada, el público, el premio,… ¿Qué tal si vamos a un club de salsa? Příčestí minulé

3 Umění Dibujar, la estatua, la galería,...  A mí me gusta dibujar las flores Časové předložky

4 Opakování

6 Španělsko a LA 1 Španělsko La costa, la fiesta, el helado,… Ayer fue su cumpleaños Minulý čas jednoduchý

2 Latinská Amerika La tierra, hallarse, la abundancia,… Se ilamaban Juan y Clara Imperfektum

3 Španělština Cataluña, la pertenencia, únicamente,… Todavía no se ha despertado

4 Opakování

7. Zkouška, DELE A2 1 Porozumění poslechu

2 Porozumění textu

3 Písemný projev

4 Ústní zkouška

Španělština pro znalé začátečníky A2 je určena pro studenty, kteří již mají základní znalosti španělské gramatiky i slovní zásoby na úrovni A1. Kurz se soustředí na rozvoj 

této slovní zásoby, gramatiky a frází. Zároveň procvičuje všechny jazykové dovednosti - čtení, poslech, mluvený a písemný projev. Výstupní úroveň kurzu je A2. Po 

dokončení kurzu jsou studenti schopni porozumět slovním spojením a větám, které se jich bezprostředně týkají. Zvládají rozlišit přítomnost a minulost. S použitím frází 

a slovíček z kurzu se dokáží vyjádřit v jednoduchých větách o situacích a lidech z jejich okolí. Umí vyjádřit, co mají rádi a jaké jsou jejich koníčky. Rozumí jednoduchým 

textům z oblasti volného času, cestování a kultury. Kurz je vhodný pro uživatele od 13 let.                                                                                                                     


