
Španělština pro pokročilé B2

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA FRÁZE GRAMATIKA POPIS KAPITOLY

1. Životní styl 1 Pracovní život pracovní život (empresario, gastos, fracasar...) Con amor… další použití minulého času jednoduchého

různá slovíčka (accesorio, desconocimiento…) další použití minulého času průběhového

2 Strava potrava (embutido, cubierto, plato principal...) Podrías avisarme… další použití předpřítomného času

různá slovíčka (ansia, encuesta, ampliar...)

3 Virtuální život internet (usuario, asegurar, ocupado...) Te agradecería mucho si… další rozdíly mezi slovesy SER a ESTAR

počítač (teclado, pantalla...)

4 Opakování

2. Osobnost 1 Osobnostní charakteristiky psychické charakteristiky (engreído, perezoso...) Me estoy dirigiendo a Usted… použití různých subjuntivů (presente e imperfecto)

fyzické charakteristiky (pelirrojo, barba...) subjunktiv - konstrukce se SER, ESTAR, PARECER a RESULTAR

2 Fyzické charakteristiky další charakteristiky (vanidoso, corpulento...) Debo decir que… subjunktiv - zvláští formy (verbos "de la cabeza")

různá slovíčka (anhelar, liderazgo...) subjunktiv - vyjádření přání a pochybnosti

3 Povolání zaměstnání (comerciante, empleador...) Le agradecería si… vztažné věty se subjunktivem

různá slovíčka (cosmopolita, equitativo...) vztažné věty s indikativem

4 Opakování

3. Vzdělávání 1 Rodiče a děti rodiče a děti (confianza, presión...) al final… subjunktiv předpřítomného času (Presente Perfecto de subjuntivo)

vyučovací předměty (química, economía...) plusquamperfektum subjunktivu (Pluscuamperfecto de subjuntivo)

2 Učení se cizích jazyků jazykové kurzy (promotor, inútil...) další použití spojek A, DE, EN a CON

učebna (marcador, pizarra...)

3 Tvrdý život školou povinných život školáků (fracasar, anotar...) další použití spojek PARA a POR

různá slovíčka (digno, nocivo...)

4 Opakování

4. Zdraví 1 Fyzické zdraví zdravotní obtíže (sobrepeso, estornudar...) a mi juicio… zájmena (el cual, cuyo, quienes...)

vyšetření (recetar, consultorio...)

2 Mentální zdraví psychika (depresión, bienestar...) sostener que… osobní zájmena (se lo / os las...)

různá slovíčka (perfección, focalizar...) neurčitá zájmena a adjektiva (ninguno / ningún...)

3 Zdravý životní styl neduhy a zdraví (tensión alta, movimiento...) de cualquier modo… kauzální konstrukce (no fue porque ...., sino...)

různá slovíčka (agobio, sugerir...) konjunkce v kauzálních konstrukcích (ya que, puesto que...)

4 Opakování

5. Kultura 1 Hudba muzika (concierto, tocar...) Atentamente… podmínková souvětí skutečná

hudební nástroje (cuerda, viento...)

2 Umění umění (taller, coro...) podmínková souvětí neskutečná v přítomnosti

různá slovíčka (vestigio, solsticio...) podmínková souvětí neskutečná v minulosti

3 Významné osobnosti kultury umělci (escultor, bailarín de claqué...) Avisame lo antes posible… další podmínkové konstrukce (con tal que...)

různá slovíčka (envenenar, letal…)

4 Opakování

6. Španělsko 1 Život ve Španělsku španělské reálie (ribera, marisco...) věty časové - kdy užít indikativ a kdy subjunktiv

různá slovíčka (gancho, peculiaridad...) další časové spojky (cada vez que...)

2 Španělé Španělé (bullicioso, seductor...) modální stavby

různá slovíčka (errante, austral...) spojky v modálních stavbách (de la manera que...)

3 Cestovní ruch turismus (solearse, surfear...) přípustkové konstrukce

různá slovíčka (comino, oblea...) spojky v přípustkových konstrukcích (pese a que…)

4 Opakování

7. Opakování, DELE B2 1 Porozumění textu a Písemný projev

2 Znalosti gramatiky a slovní zásoby + Porozumění poslechu

3 Ústní projev

4 Vzorová zkouška B2

Tato kapitola obsahuje slovní zásobu, která je uplatnitelná nejen 

při rozhovoru o Španělsku, ale celkově při diskuzi či během 

psaného projevu na téma cestování. Gramatika je zaměřena na 

různé větné konstrukce a spojky, které se v nich používají. 

Poslední kapitola je koncipována jako průprava na mezinárodně 

uznávanou zkoušku ze španělského jazyka DELE B2. V poslední 

lekci si studenti vyzkouší zkoušku nanečisto a ověří si tak, že jsou 

dostatečně připraveni na složení této mezinárodně uznávané 

zkoušky na úrovni B2. 

Španělština pro pokročilé B2 je určena pro studenty, kteří ve španělštině dosáhli úrovně B1. Umí se dorozumět v běžných každodenních situacích, dovedou bez větších 

problémů stručně hovořit o své práci či škole. Studenti umí napsat osobní dopisy popisující zážitky a pocity. Rozumí zřetelně vysloveným hlavním myšlenkám o běžných 

tématech. Kurz Španělštiny pro pokročilé B2 rozšiřuje a zdokonaluje slovní zásobu, gramatické jevy, písemný projev , schopnost porozumění a plynulého vyjadřování. 

Zvládnutím tohoto kurzu se studenti z úrovně B1 posouvají na úroveň B2, svou novou úroveň prověří v závěrečné zkoušce, která je koncipována jako příprava na 

mezinárodně uznávanou zkoušku ze španělštiny DELE B2.

První kapitola tohoto kurzu je zaměřena především na slovní 

zásobu spojenou s každodenním životním stylem - s prací, se 

stravováním a světem internetu. V každé lekci si studenti zlepšují 

písemný projev, porozumění texu a poslech. Gramatika této 

kapitoly je věnována gramatickým jevům, které se studenti naučili 

již dříve, zde se však učí další situace, kdy je vhodné dané jevy 

použít.

Slovní zásoba této kapitoly se zaměřuje na osobnostní 

charakteristiky. Studenti se naučí psát formální dopisy a upevní si 

používání subjunktivů v nejrůznějších frázích.

Ve třetí kapitole se student učí a procvičuje různou slovní zásobu, 

mimo jiné zaměřenou na školní, zejména jazykovou výuku. 

Gramatická část je věnována novým subjunktivům a dalšímu 

správnému použití spojek A, DE, EN, CON, PARA a POR.

V této kapitole si studenti mimo jiné rozšíří slovní zásobu na téma 

fyzického a mentálního zdraví. Naučí se vyjadřovat názor 

různými způsoby a používat alternativy slovesa DECIR. 

Gramatická část se soustředí na širší využití základních zájmen a 

na spojovací výrazy vyžadované na úrovni B2. 

Tato kapitola se zaměřuje na slovní zásobu spojenou s kulturou a 

uměním. Studenti si osvojují nová slovíčka prostřednictvím četby 

zajímavých článků. Gramatika této sekce je věnována 

podmínkovým souvětím a jejich konstrukcím. 


