
                                 

Gymnázium Považská Bystrica 
 

                                       UČEBNÉ OSNOVY 
 

Predmet :  Rozšírený španielsky jazyk  

Cieľová skupina: Predmet určený pre študentov 4.ročníka, ktorí študujú španielčinu ako 2.cudzí jazyk  

Časová dotácia  :    4  hod./týždenne 

 

A/ Charakteristika predmetu  

 Predmet poskytuje získanie a upevnenie jazykových zručností zo španielskeho jazyka. 

 Umožní študentom postupne rozvíjať všeobecné kompetencie, t.j. osvojiť si poznatky  

z rôznych oblastí života španielsky hovoriacich krajín, (zemepisné, kultúrne, spoločenské) 

ako aj komunikatívne kompetencie, t.j. rozvíjanie schopností, ktoré študentom umožnia komunikáciu v 

rôznych situáciách v rámci španielskeho jazyka. 

 Poskytuje rôznorodosť a rozmanitosť spôsobov, akými si študent osvojí stratégie  

a poznatky potrebné pri riešení životných situácii v španielsky hovoriacom svete. 

 Vytvára podmienky na upevnenie interakcie a komunikácie v skupine (nebáť sa komunikovať). 

 Podporuje získanie znalostí, ktoré zvyšujú šance študenta pri uplatnení sa na trhu práce  

a šance na úspech v medzinárodnom meradle. 

 

B/ Ciele predmetu 

 Rozvíjať u žiaka všetky štyri rečové zručnosti, t.j. čítanie, počúvanie, ústny aj písomný prejav. 

 Porozumieť hovorenému jazyku a efektívne sa zúčastňovať rôznych konverzačných a posluchových aktivít. 

 Vedieť čítať, porozumieť a reagovať na všetky typy textov a štýlov, vedieť písať presným a vhodným 

jazykom a prispôsobiť štýl čitateľom a obsahu. 

 Pochopiť gramatické štruktúry a správne a vhodne ich používať v hovorenej aj písanej podobe. 

 Posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka. 

 Prehlbovať vzájomné porozumenie medzi národmi a toleranciu k iným kultúram prostredníctvom 

poznatkov z rôznych oblastí života. 

 

C/ Obsah predmetu 

Predmet Španielsky jazyk rozvíja: Rečové zručnosti – čítanie, počúvanie, ústny prejav, písomný prejav 

        Jazykové prostriedky – pravopisná, zvuková a grafická stránka jazyka 

                     - gramatika: morfológia a syntax 

                - slovná zásoba vrátane vybranej frazeológie 

Tieto zručnosti sa budú rozvíjať v rámci tematických celkov: 

1/ Škola a vzdelanie       6/ Multikultúrna spoločnosť 

2/ Zdravie a zdravý životný štýl     7/ Masmédiá 

3/ Kultúra a umenie      8/ Človek a príroda 

4/ Človek a spoločnosť      9/ Európska únia 

5/ Veda a technika       10/ Mestá a miesta 

 

 


