
 Španělský jazyk – konverzace B2 (webinář)   

 

Vzdělávací cíl 

Cílem on-line kurzu je zdokonalení produktivních řečových dovednosti na výstupní úrovni 

B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky (dále jen jako SERR). 

Absolvent vzdělávacího programu se seznámí s obsahem ústní zkoušky (DELE B2, SJZZ), 

bude schopen správně reagovat na jednotlivá zadání ústní zkoušky – představí se, odpoví na 

otázky v rámci dané komunikační situace/tématu, popíše vybrané ilustrace a srovná je, zvládne 

simulaci dialogu (role play).     

  Obsah programu – podrobný přehled témat výuky  

Volená témata odpovídají potřebám komunikačních situací, které absolventi musejí na úrovni 

B2 dle SERR zvládnout. Z hlediska zdrojů se obsah kurzu opírá zejména o: vzorové testy DELE 

B2, ECL B2 z let 2013 – 2021 (ústní část), kompilace interních materiálů školy k níže 

uvedeným tématům včetně zdrojů z YouTube.    

 

VZDĚLÁVACÍ PLÁN 

TÉMATICKÉ OKRUHY 
Počet 

hodin 

Modul 1: Familia 

Miembros de la familia, modelos de familia (hijo único, familia numerosa, 

familia monoparental), división de los quehaceres domésticos, convivencia de 

varias generaciones. 

2 

Modul 2: Casa y vivienda 

 Apartamento / casa familiar, vivienda del candidato y sus alrededores, tareas 

domésticas, decoración, diseño interior, electrodomésticos, gastos de vivienda, 

vivienda ideal. 

2 

Modul 3: El hombre y sus características físicas y mentales 

 Apariencia física, carácter, mujer/hombre, moda, tendencias, cosmética, higiene 

personal. 

2 

Modul 4: Salud 

Enfermedades, atención médica, características de la vida sana.  
2 

Modul 5: Fiestas y costumbres 

 Fiestas familiares (cumpleaños, santo, aniversario), Navidad, Semana Santa, 

Fiestas Nacionales, tradiciones, hábitos, platos típicos de los países 

hispanohablantes / de la República Checa. 

2 



Modul 6: Compras 

Compra diaria, costumbres de hoy para hacer la compra, ofertas, gangas.  
2 

Modul 7: Ropa 

Prendas de vestir, moda, tendencias. 
2 

Modul 8: Servicios  

Bancos, hostelería, servicios de reparación, urgencias (policía, ambulancia, 

bomberos, ayuda en carretera). 

2 

Modul 9: Ciudad 

Vida urbana / en el campo, transporte público, monumentos, arquitectura, ocio 

(teatros, salas de cine, museos...), turismo. 

2 

Modul 10: Viajes  

Preparativos, destinos preferidos, actividades vacacionales.  
2 

Modul 11: Deportes 

Deportes preferidos / practicados del candidato, posibilidades para practicar 

deportes, deportes de riesgo. 

2 

Modul 12: Enseñanza 

Sistema educativo, tipos de escuela en la República Checa / países 

hispanohablantes.  

2 

Modul 13: Ocio, cultura, diversión 

Música (escuchar música, tocar un instrumento), teatro, museos, exposiciones, 

lectura, TV, cine, aficiones.  

2 

Modul 14: Naturaleza  

Naturaleza y clima en la República Checa / países hispanohablantes.  
2 

Modul 15: Trabajo y profesiones 

Profesiones, jornada laboral, búsqueda de empleo, trabajo en el extranjero, 

desempleo. 

2 

Modul 16: Compras 2 

Publicidad, centros comerciales, grandes almacenes, supermercados, mercados. 
2 

Modul 17: Enseñanza 2 

Experiencias escolares, aprendizaje de lenguas, otros estudios, Internet. 
2 



Modul 18: Naturaleza 2 

Plantas y animales, parques zoológicos, mascotas, protección del medio 

ambiente. 

2 

Modul 19: Viajes 2 

Tipos de viajes (vacaciones, viaje de negocios, viajes de estudios), agencias de 

viajes, hoteles. 

2 

Modul 20: Salud 2 

Alimentación sana / dañina, estrés, adicciones (drogas, alcohol, tabaco). 
2 

 

ZÁVAZNÝ POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ ON-LINE VÝUKY 

 

On-line výuka bude probíhat prostřednictvím platformy ZOOM nebo SKYPE, přičemž všech 

20 modulů (40 vyučovacích hodin) je koncipováno jako on-line synchronní výuka. Každá on-

line lekce závazně počítá po první ze dvou hodin s psychohygienickou pauzou v délce 15 minut.  

 

Veškeré použité materiály (cvičné testy, podklady ke konverzačním tématům) jsou 

kompatibilní s on-line výukou. Materiály jsou účastníkům kurzu zasílány před výukou na jejich 

e-mail adresu a jsou rovněž vkládány do viruální třídy.  

Úspěšné absolvování vzdělávacího programu je podmíněno úspěšným absolvováním jednoho 

průběžného on-line testu a závěrečného on-line testu. Hranice úspěšnosti je min. 70%. 

 

Hodinová dotace a forma výuky 

 

On-line kurz v rozsahu 40 vyučovacích hodin.   

 

 

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů 

 

max. počet 10 účastníků v jedné studijní skupině. Kurz je určen pro: učitele mateřských, 

základních škol (I. a II. stupeň), učitele gymnázií, SOŠ a SOU, učitele VOŠ a vedoucí 

pedagogické pracovníky. V případě velkého zájmu budou účastníci rozděleni dle typu školy, 

ve které vyučují. Minimální počet účastníků je 5/1 studijní skupina.  

 

Požadované vstupní znalosti dle SERR: B1+/B2  

Výstupní znalosti dle SERR: B2 

 

Plánované místo konání 

 

Výuka bude probíhat on-line na platformě ZOOM nebo SKYPE.  

 

 

Studijní literatura 

 

Ve výuce budou využívány kompilace k jednotlivým tématům.  

 

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce 

 



Každý účastník musí dodržet následující kritéria: a) min. 75% účast na on-line výuce (min. 30  

ze 40 on-line vyučovacích hodin), b) úspěšné absolvování jednoho průběžného a jednoho 

závěrečného on-line testu. Po splnění kritérií bude každému účastníku vydáno osvědčení s údaji 

dle pokynu MŠMT.  


