Španělština pro mírně pokročilé B1
Kurz Španělštiny pro mírně pokročilé B1 je určen pro studenty, kteří již ve španělštině zvládnou číst jednoduché texty, dovedou pochopit sdělení krátkých inzerátů a dopisů. Studenti rozumí nejběžnější slovní
zásobě vztahující se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají a dovedou komunikovat v jednoduchých běžných situacích. Studenti umí napsat krátkou jednoduchou zprávu týkající se jejich základních
potřeb. Tento kurz obsahuje 1000 nových slovíček a frází, učí studenty porozumět mluvenému i psanému slovu, rozvíjí vlastní písemný projev. Nedílnou součástí kurzu jsou gramatické výklady a cvičení,
kterými si studenti zábavnou formou osvojí probírané jevy. Po absolvování tohoto kurzu studenti dosáhnout úrovně B1, své dovednosti si otestují v závěrečné zkoušce, která je koncipována jako mezinárodní
zkouška DELE B1.

Podrobný sylabus
KAPITOLA
1. Město a venkov

LEKCE
1 Město
2 Venkov
3 Doprava

SLOVNÍ ZÁSOBA
město (plaza, aire contaminado...)
budovy (ayuntamiento, gasolinera...)
zemědělství (trigo, heno...)
statek (conejera, ganado...)
silniční provoz (semáforo, cruce...)
vozidla (suburbano, tranvía...)

FRÁZE
hace un rato, el otro día…

vybavení domu (lavabo, secadora...)
domácnost (préstamo, telaraña...)
domácí práce (barrer, fregar...)
úklidové potřeby (trapo, plancha...)
krajina (selva, cordillera...)
přírodní pohromy (ciclón, terremoto...)

contrato de compraventa, jornal de la casa…

ingredience (salvia, manteca...)
příprava pokrmů (salpimentar , rallado...)
léčba (diagnosticar, venda...)
nemoci (parálisis, estreñimiento...)
sociální péče (caridad, adopción...)
nákupy (mostrador, caja...)

tabla de amasar, vino espumoso...

rodinný život (maternidad, crianza...)
různá slovíčka (morcilla, truco...)
vegetace (corteza, abeto...)
různá slovíčka (cremallera, agasajar...)
živočišné třídy (reptil, roedor...)
živočichové (cisne, topo...)

Hace viento. Llueve. ...

la hora punta, la carretera principal…

GRAMATIKA
složený minulý čas
jednoduchý minulý čas
imperfectum
slovesa SER, ESTAR a HABER
vazba ESTABA + GERUNDIO
vazba LLEVAR + GERUNDIO

POPIS KAPITOLY

vazba IR A + Infinitiv
další pravidla použití členu určitého
jednoduchý budoucí čas - nepravidelná slovesa
jednoduchý budoucí čas x vazba IR A + Infinitiv
složený budoucí čas (Futuru Perfecto)
vyjádření mínění slovesem PARECER

Studenti se v této kapitole naučí velké množství
slovíček a slovních spojení především okolo
domácnosti a životního prostředí. Osvojí si
správné používání budoucích časů.

tvoření subjunktivu přítomného času
subjunktiv přítomného času - nepravidelná slovesa
subjunktiv se spojkou QUE / ABY
vyjádření přání
vedlejší věty časové
vyjádření stížnosti

Po dokončení této kapitoly budou studenti
snadněji komunikovat s lékařem o svém
zdravotním stavu, snadněji se dorozumí na úřadu
a v obchodě. Gramatika této kapitoly je
zaměřena na subjunktiv přítomného času a na
vyjádření přání a stížnosti.

plusquamperfektum (había hablado...)
žádání laskavosti a povolení
jednoduchý podmiňovací způsob, nepravidelné tvary
vyjádření pravděpodobnosti
vyjadřování účelu
vyjádření domněnky a předpokladu

Slovní zásoba této kapitoly je zaměřena na svět
okolo nás, především na živočichy a rostlinstvo. V
jednotlivých článcích se studenti setkají s řadou
rozličných slovíček, která si následně procvičí.
Gramatika této kapitoly je věnována
plusquamperfektu, jednoduchému
podmiňovacímu způsobu a vyjadřování.

souslednost časová
tázací věty
neosobní vyjadřování
subjunktiv po výrazech vyjadřujících pocity
vztažné věty

V páté kapitole si studenti mimo jiné prohloubí
slovní zásobu zaměřenou na módu a aktivní
život. Bude pro ně snazší zeptat se na cestu a
zorientovat se v terénu. Gramatika této kapitoly
je věnována různým jevům, například
souslednosti časové či neosobnímu vyjadřování.

použití subjunktivu po určitých spojkách
subjunktiv složeného minulého času
subjunktiv imperfecta

Studenti se v této kapitole naučí španělské názvy
řady států a slovíčka spojená se státními úřady a
zákony. Gramatická část je mimo jiné věnována
subjunktivu složeného minulého času a užití
subjunktivu po určitých spojkách.

4 Opakování
2. Bydlení

1 Domov
2 Domácí práce
3 Životní prostředí

pasar la aspiradora, tender la ropa…
agujero de ozono, riqueza natural...

První kapitola je zaměřena především na slovní
zásobu spojenou s životem ve městě a na
venkově. Studenti si zopakují jednoduchý a
složený minulý čas, imperfekum, rozdílné použití
sloves SER, ESTAR a HABER. Naučí se tvořit a
používat některé vazby s gerundiem.

4 Opakování
3. Člověk

1 Jsme to, co jíme
2 Zdraví a nemoc
3 Člověk ve společnosti

temperatura elevada, cáncer de pulmón…
pareja de hecho, bono de comida...

4 Opakování
4. Příroda a lidé

1 Počasí a rodinný život
2 Flóra a typy osob
3 Fauna a osobnost

bosque de hoja ancha…
echar una cabezadita…

4 Opakování
5. Móda a aktivita

1 Móda
2 Aktivní život
3 Kam jdeš?

doplňky (pulsera, pajarita...)
oblečení (tejido, lana...)
soutěže (esteroide, vencido...)
pohyb (corredor, brinco...)
turistika (peregrino, fortaleza...)
různá slovíčka (capricho, revoque...)

copa de oro, cinta de meta…
¡Qué lata! , ¡Fenomenal!...
oficina de turismo…
tuerza a la derecha, siga recto…

4 Opakování
6. Stát a společnost

1 Země a kontinenty
2 Stát, úřady a společnost
3 Práva a zákony

země a kontinenty (Dinamarca, Antártida...)
objevování světa (navegante, ultramar...)
stát (nación, oposición...)
státní správa (defensa, ejército...)
kriminalita (atraco, juzgado...)
práva a zákony (constitución, código civil...)

libertad de expresión, encontrarse de baja...

Podmínková souvětí neskutečná / Kdyby

4 Opakování
7. Opakování, DELE B1

1 Zkouška z 1. a 2. kapitoly
2 Zkouška z 3. a 4. kapitoly
3 Zkouška z 5. a 6. kapitoly
4 Zkouška nanečisto - DELE B1

Poslední kapitola tohoto kurzu je zkoušková.
Studenti si procvičí znalosti, které nabyli v
předchozích šesti kapitolách. Na závěr je
připravena zkouška DELE nanečisto, ve které si
studenti ověří, že jejich znalosti španělského
jazyka jsou dostatečné pro úspěšné složení
mezinárodně uznávané zkoušky DELE na úrovni
B1.

