UČEBNÉ RÁMCOVÉ OSNOVY JEDNOTLIVÝCH KURZOV ŠPANIELSKEHO
JAZYKA

Základný kurz španielskeho jazyka (úroveň A1.1 – A 1.2)
Gramatika a fonetika

















pravidlá výslovnosti, prízvuk, intonácia
členy: určitý a neurčitý
podstatné mená: rod, číslo
prídavné mená: rod, číslo, krátenie prídavných mien
zámená: - osobné, predmet priamy aj nepriamy, postavenie vo vete
privlastňovacie, ukazovacie, neurčité - nada, nadie, nunca ninguno, alguno, alguien
číslovky základné aj radové
predložky: a, en, desde, entre, hasta, por, para
stupňovanie, porovnávanie
slovesá: ser, estar, hay
slovesné triedy, zvratné slovesa, zápor pri slovesách, imperatív kladný aj záporný, neosobné
vyjadrovanie
nepravidelné slovesá: tener, poner, ir, venir, coger, seguir, cerrar, gustar, poder, querer,
hacer, salir, volver, empezar, preferir, saber, jugar, oír, doler, decir, leer, morir, nacer,
slovesá so zámenom: me gusta, me parece, me queda
slovesné časy: prítomný, priebehový (estar + gerundio), prechodník, blízky budúci (ir a +
infinitív), jednoduchý minulý (indefinido), zložený minulý (perfecto compuesto),
imperfectum, príčastie minulé, budúci čas, kondicionál
slovesné väzby: hay que, tener que, väzby slovesa quedar
Lexika



národnosti povolania



dom, zariadenie
mesto- verejné budovy a doprava
potraviny - ryby, mäso, ovocie, zelenina
popis osoby, rodina
miery, množstvo, farby, oblečenie, materiály
športy, športoviská
mesiace
počasie











zdravie, časti ľudského tela, stav
telefonovanie



zemepis - základné informácie
Funkcie jazyka










pozdravy, predstavovanie, poďakovanie, ospravedlnenie sa, pozvanie, prijatie, odmietnutie,
naliehanie, tykanie a vykanie, skontaktovanie sa
umiestnenie a popis predmetov,
informácia o mieste, priestore a čase
objednávanie v reštaurácii, nakupovanie, informácie o cenách
vyjadrenie časových údajov, veku, zvykov, telefonovanie, vyjadrenie zdravotného stavu
vyjadrenie želaní, obdivu, mienky, preferencií, povinnosti, zámeru, neznalosti,
pravdepodobnosti, ľahostajnosti, odmietnutia, radosti, prekvapenia, smútku, možnosti
vyjadrenie porovnania
vyjadrenie minulých a budúcich dejov
Kultúra a civilizácia



regióny Španielska



Mexiko, krajiny Strednej Ameriky
bývanie v Španielsku
















Sevilla
maliari: Velázquez, El Greco, Dalí, Diego Rivera, Goya, Picasso, Siqueiros
hudba: Mecano, Serrat, J. Iglesias, Rocío Jurado
stravovacie zvyklosti v Španielsku a Latinskej Amerike
Gabriel García Márquez, Rómulo Gallegos - spisovatelia
zvyky a záľuby Španielov
Pedro Almodóvar - režisér
sviatky a tradície
turistika - pamiatky
podnebie
prvé informácie o Bolívii, Paraguayi, Uruguayi, Chile, Argentíne
Katolícki králi, Krištof Kolumbus, Španielska kráľovská rodina
španielčina vo svete

Prípravný kurz na základnú ŠJS zo španielskeho jazyka (úroveň B2.2)
Gramatické javy
Zvládnutie jazykových zručností písomnej a ústnej komunikácie na požadovanej úrovni pre
tento druh skúšky - pre základnú štátnu jazykovú skúšku (ZŠJS).

Požadovaný stupeň osvojenia si španielskeho jazyka na príslušnej jazykovej úrovni je v
rozsahu určenom vyhláškou MŠ SR č. 321/ 2008 Z.z. o jazykovej škole.
Aktívne osvojenie si morfologických a syntaktických javov španielskeho jazyka, pravopisu a
výslovnosti, potrebných na dosiahnutie požadovanej úrovne jazykových zručností.
V zmysle uvedenej vyhlášky a skúšobného poriadku tieto zručnosti na požadovanej jazykovej
úrovni zahŕňajú:
počúvanie s porozumením
čítanie s porozumením: práca s autentickým textom
preklad zo slovenského do španielskeho jazyka: preukázanie schopnosti prekladať v duchu
španielskeho jazyka
písomné vypracovanie zadanej témy
zaznamenanie počutého textu (formou diktátu)
Reálie a literatúra

Preukázanie vedomostí z histórie, literatúry a súčasných reálií španielsky hovoriacich krajín v zmysle uvedených syláb predpísaných pre základnú ŠJS:
1. Geografia Španielska
2. Geografia Latinskej Ameriky
3. Autonómne oblasti Španielska a ich hlavné mestá
4. Najzaujímavejšie mestá Španielska
5. Najznámejšie sviatky a oslavy v Španielsku a v Latinskej Amerike
6. Flamenco – tanec, hudba
7. Maliarstvo v Španielsku- El Greco, Diego Velázquez, Francisco de Goya, Salvador Dalí
8. Kino- filmy známych španielskych režisérov
9. Môj obľúbený španielsky autor
10. Don Quijote de la Mancha
11. Pôvod Španielska (Iberia, Hispania, Al-Andalus).
12. Granada- arabský vplyv
13. Katolícki králi ( Los Reyes Católicos)
14. Objavenie Ameriky
15. Ekonómia Španielska. Médiá

Lexikálne javy
Zvládnutie slovnej zásoby vrátane frazeológie k uvedeným konverzačným témam a
schopnosť viesť diskusiu na dané konverzačné témy:
1. Stravovanie- typické španielske a latinskoamerické jedlá, porovnanie so slovenskou kuchyňou
2. Opis osoby
3. Móda – oblečenie, váš šatník
4. Voľný čas- voľnočasové aktivity- šport
5. Médiá a informácie
6. Zamestnania- moja práca
7. Typické španielske a slovenské oslavy
8. Výchova a vzdelávanie
9. Obchody a služby, obchodovanie
10. Cestovanie a doprava- problémy s mestskou dopravou

11.
12.
13.
14.
15.

Bývanie- spôsob bývania- život v meste a na vidieku- medziľudské vzťahy
Životné prostredie a jeho ochrana
Zaujímavosti Bratislavy/ môjho rodného mesta
Zdravotníctvo, zdravie, choroby
Veda a vedecko-technický pokrok

Prípravný kurz na všeobecnú ŠJS zo španielskeho jazyka (úroveň C1.2 –
C2.1)
Gramatické javy
Zvládnutie jazykových zručností písomnej a ústnej komunikácie na príslušnej úrovni pre tento
druh skúšky - pre všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (VŠJS).
Požadovaný stupeň osvojenia si španielskeho jazyka na pokročilej jazykovej úrovni je v
rozsahu určenom vyhláškou MŠ SR č.321/ 2008 Z.z. o jazykovej škole.
Aktívne osvojenie si morfologických a syntaktických javov španielskeho jazyka, pravopisu a
výslovnosti, potrebných na dosiahnutie požadovanej úrovne jazykových zručností.
V zmysle uvedenej vyhlášky a skúšobného poriadku tieto zručnosti na pokročilej jazykovej
úrovni zahŕňajú:
počúvanie s porozumením
čítanie s porozumením: práca s autentickým textom
preklad zo slovenského do španielskeho jazyka: preukázanie schopnosti prekladať v duchu
španielskeho jazyka
písomné vypracovanie zadanej témy
zaznamenanie počutého textu (formou diktátu)
Reálie a literatúra
Preukázanie vedomostí z histórie, literatúry a súčasných reálií frankofónnych krajín - v
zmysle uvedených syláb predpísaných pre všeobecnú ŠJS:
1. Geografia Španielska a Južnej Ameriky (povrch, vodstvo, pohoria, podnebie, rastlinstvo)
2. Hospodárstvo a obchodovanie Španielska a Južnej Ameriky (nerastné suroviny, priemysel,
poľnohospodárstvo, vývoz, dovoz)
3. Obyvateľstvo Španielska (historický vývoj, etnické menšiny, národnosti, problémy s
migráciou)
4. História Španielska od začiatku občianskej vojny ( zásadné udalosti)
5. Diktatúra Francisca Franca a prechod k demokracii (od občianskej vojny po súčasnosť –
politický systém)
6. Španielsky jazyk ( jeho vývoj, rozšírenie, súčasné postavenie)
7. Španielska literatúra od jej počiatkov až do obdobia zlatého veku (11. – 17. storočie) Stručná charakteristika najvýznamnejších diel a autorov.
8. Španielska literatúra od 18. do 20. storočia ( stručná charakteristika literárnych smerov a
ich predstaviteľov)
9. Objavenie Ameriky ( predkolumbovské civilizácie, kolonizácia Ameriky)
10. Južná Amerika v súčasnosti (boj za nezávislosť, prvé republiky, diktatúry, vojenské
prevraty)
11. Španielske a juhoamerické umenie ( výtvarné umenie, architektúra, najzaujímavejšie a
osobitné štýly)

12. Latinsko- americká literatúra od jej počiatkov po 20. storočie.
13. Slovensko – faktografické údaje ( geografia, história, politický systém)
14. Autonómne oblasti Španielska (spoločensko-politická situácia, odlišnosti regiónov,
najznámejšie mestá)
15. Latinsko-americká literatúra od počiatkov po 20. storočie
Lexikálne javy
Zvládnutie slovnej zásoby vrátane frazeológie k uvedeným konverzačným témam a
schopnosť viesť diskusiu na dané konverzačné témy:
1.

Stravovanie – typické španielske jedlá/ juhoamerické jedlá, porovnanie so slovenskou kuchyňou

2. Opis osoby
3. Móda - časti oblečenia, váš šatník
4. Voľný čas, záľuby a šport
5.

Profesie - moje zamestnanie

6. Sviatky v Španielsku a na Slovensku
7.

Vzdelávanie, školy, vedecko-technický rozvoj

8. Obchod, služby
9. Cestovanie a doprava – problémy s verejnou dopravou
10. Životné prostredie a jeho ochrana
11. Zaujímavosti Bratislavy a/alebo môjho rodného mesta
12. Zdravotníctvo, choroby
13. Bývanie, spôsob života
14. Masovokomunikačné prostriedky
15. Slovensko – zaujímavé miesta a turistické atrakcie

