
ŠPANĚLŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A1

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA FRÁZE GRAMATIKA

1. Lidé a věci 1 Začínáme! Cuadermo, hogar, chico,… Pozdravy: Hola! Buenas tardes! Výslovnost a přízvuk, sloveso - SER

2 O nás El idioma, la tarde, bonito/bonita… Pedro es estudiante, Soy enfermera Člen neurčitý, nulový člen, rody

3 Povolání El/la - cantate, médico, policia,… ¿De dónde son ustedes? Zápor a otázky, množné číslo

4 Opakování

2. Na prázdninách 1 Máme rádi Španělsko La excursion, el mar,el agosto,… Buenas tardes, profesora Sloveso ESTAR, předložky, pády

2 Noví přátelé El español, la española, el inglés, la inglesa,… ¿Qué lenguas hablas? Sloveso HABLAR, IR,

3 Hodina španělštiny Azul, marrón, verde,… ¿Cuántos años tienes? Časování sloves, ukazovací zájmen

4 Opakování

3. Naše rodina 1 Příbuzní El hermano, el abuelo, la madre,… ¿Qué relación tienen? Přivlast. zájmena, číslovky

2 Oblíbené činnosti Leer libros, descansar, a veces,… Escuchar la música, ir de copas Časování sloves, sloveso GUSTAR

3 Co dělají rodiče? El arquitecto, la ama de casa,… ¿En qué trabajas? Quiero ser… Časování sloves, sloveso VER

4 Opakování

4 Lidský charakter 1 Jací jsme? Hablador, callado, apasionado,… Me gusta todo, Todos hablan inglés Neurčité zájmeno TODO

2 Jak vypadáme? Delgado, largo, rubio, la coleta, el gorro,… Tienes un flequillo nuevo? Sloveso SER-ESTAR, TENER QUE+inf

3 Jaké je datum? El lunes, el febrero, el marzo,… ¿Cuándo es tu cumpleaños ? Nepravidelná slovesa, číslovky

4 Opakování

5 Bydlení 1 Náš domov El jardín, la casa de campo, el comedor, caro/cara…) ¿Dónde pasas las vaciones? Přivlastňovací zájmena,časování sloves

2 Umístění věcí La silla, la cuadro, el plato, la cuchara,… Tienes que estudiar más Předložky, SER-ESTAR-HAY

3 Hledáme bydlení El anuncio, conveniente, el bosque,… llamar por el anuncio Číslovky, vazba PARA + infinitiv

4 Opakování

6 Práce a zábava 1 Ve škole La enseñanza, acostarse, comer,… Son las siete y veinte Časové předložky, časování sloves

2 V práci El abogado, la actriz, estar en una reunión,… ¿Cómo vas al trabajo? Tázací zájmena a příslovce

3 Volný čas Escuchar música, ir de copas, la banda de música,… Nadie escucha a la profesora Zápor ve větě

4 Opakování

7. Opakování, DELE A1 Prověření znalostí 1 

Prověření znalostí 2

Prověření znalostí 3

Prověření znalostí 4

Španělština pro začátečníky A1 je určena pro studenty, kteří se španělštinou setkávají poprvé. Tento kurz je jakýmsi základním stavebním kamenem pro další studium 

španělského jazyka. Kurz se soustředí na zvládnutí základní slovní zásoby, gramatiky a frází. Zároveň procvičuje všechny jazykové dovednosti - čtení, poslech, mluvený a písemný 

projev. Výstupní úroveň kurzu je A1. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni porozumět základním španělským slovům a velmi jednoduchým větám, které se bezprostředně 

týkají jejich osoby a blízkého okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o sobě a své 

rodině. Kurz je vhodný pro uživatele od 11 let.                                               


