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Základy španělského jazyka septima

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanská
• Kompetence k učení
• Kompetence k podnikavosti

ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Ahoj

Lexikální jednotky: Jména a příjmení, pozdravy a rozloučení, písmena, slova latinského 
původu, arabština, domorodost, angličtina, jazyky, Země, motivy pro studium 
španělštiny.

Pozdraví a rozloučí se
Zeptá se na jméno
Ukáže a reaguje
Zeptá se na význam
Čísla do 10
Sdělí důvody pro studium španělštiny

Gramatické struktury: Výslovnost, určitý člen, rod a číslo u podstatných jmen, zájmena 
osobní, oslovování (tú/usted), pravidelná slovesa končící na –ar

Tematický celek - Osobní informace
Lexikální jednotky: Abeceda, pozdravy a rozloučení, profese, pracoviště, speciální znaky 
(zavináč, pomlčka ...)

Hláskuje
Představí se, zeptá se na civilní stav a reaguje
Pozdraví a rozloučí se
Mluví o místě původu
Poskytne a požádá o osobní údaje
Zeptá se na profesi, pracoviště a odpoví
Popře prohlášení

Gramatické struktury: Neurčitý člen, rod v profesích, negace, pravidelná slovesa končící 
na --er, -ir, slovesa tener a ser v přítomnosti.

Tematický celek - Co mám rád?
Lexikální jednotky: Rodinné a osobní vztahy, vzhled, přídavná jména, osobní vkus, čísla 
do 100, měsíce v roce.

Podá informaci o rodině
Popíše osoby: vzhled fyzický, charakter, stav
Zeptá se na vkus a odpoví
Sdělí datum
Informuje o narozeninách

Gramatické struktury: Přivlastnění, rod a číslo, přídavná jména tázací, Gusta/n.

Tematický celek - Jídlo
Lexikální jednotky: Jídlo, množství a opatření, baleníKoupí si jídlo

Zeptá se na cenu
Pojmenuje množství a balení
Objedná si něco v baru
Informuje se o jídle
Odkáže na zmíněnou věc

Gramatické struktury: Zájmena přímého předmětu, neosobní se, čísla od 100, slovesa se 
změnou samohlásky (e->ie, nebo o->ue), hodina (Es la una / Son las dos)
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Zeptá se na čas, odpoví na tuto otázku
Pojmenuje části dne a čas
Vyjádří frekvenci
Tematický celek - Ve městě

Lexikální jednotky: Části města, památky, aktivity ve městě, dopravní prostředky, 
obchody a provozovny
Gramatické struktury: Hay, está/n, vyjádření místa, použití předložek a a en, zkrácení 
článku, nepravidelná slovesa ser, ir, estar, seguir

Objevuje město
Zeptá se a podá informaci o umístění
Požádá o informace
Vyjádří potřebu
Popíše cestu
Používá adekvátně řadové číslovky

Řadové číslovky

Tematický celek - Cestování
Lexikální jednotky: Druhy ubytování a služeb, volný čas a cestovní ruch, stížnostiZarezervuje si hotelový pokoj

Vyžádá si informace
Vyjádří souhlas a nesouhlas: Já také, já také ne, mně ano, mně ne
Výrazy frekvence
Dočasné značky
Obrátí se na někoho se stížností, omluví se, přijme omluvu

Gramatické struktury: Zájmena nepřímého předmětu, Mucho / a / os / as, muy, slovesa 
nepravidelná s -g- v první osobě, minulý dokonavý, nepravidelná participia

Tematický celek - Můj denní režim, nakupování a počasí
Lexikální jednotky: Oblečení, barvy, materiály, klimaMluví o oblečení a barvách

Informuje o materiálech
Ukáže na něco
Popíše každodenní rutinu
Popíše postup
Poradí
Porovnává
Hovoří o počasí

Gramatické struktury: Srovnání, zvratná slovesa, sloveso vědět v přítomném čase, 
osobní přímý předmět, ukázky, Estar (Být) + gerundium, některá nepravidelná gerundia.

Tematický celek - Plány
Lexikální jednotky: Volnočasové aktivity, mezinárodní výrobky a jídla, denní menu, 
dovednosti.

Objedná si v restauraci
Informuje o způsobu přípravy jídla (smažené ...)
Požádá o něco, co chybí
Ohodnotí jídlo
Popíše něco
Vytvoří plán, přijme a odmítne návrh
Domluví si schůzku

Gramatické struktury: Ir a + infinitiv, předložka + zájmeno, vztažné věty s que a donde, 
přídavná jména národnosti, použití saber a poder, otro / a / os / as +jméno počitatelné, 
un poco (más) de + jméno nepočitatelné

Tematický celek - Můj dům je tvůj dům
Lexikální jednotky: Části domu a nábytek, charakteristika bydlení, fáze životaPopíše obydlí

Ohodnotí, pochválí, reaguje
Podá informace o svém životě
Vypráví o události v minulosti
Zeptá se na minulost

Gramatické struktury: Minulý čas neurčitý pravidelný, minulý čas neurčitý nepravidelný: 
ir / ser, časové označení pro minulý čas neurčitý a pro minulý čas dokonavý
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Zařadí okamžik v minulosti
Vyjádří množství
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