Kroužky, které nabízí španělská sekce pro škol.rok 2018-2019:
Kroužek:

Trvání:

Pro koho je
určen?:

Jak často?

Popis kroužku:

Kurz povede:

KONVERZACE
A1-A2

listopadčerven

Kurz je určen
pro
začátečníky:
1.D, 2.D, 1.B
(2.B)

1 x týdně

Konverzace a
upevnění základní
gramatiky

Cecilia Valls

Pro studenty
bilingvy a tříd
B

úterý
cca.13.4515.15h.

Praktický kurz bude
mít 2 části:

Juan Manuel
Leal Funes

aktivity: dikce,
koordinace a práce
s tělem

spolupracují:
Cecilia Valls,
Anna Nováková

DIVADELNÍ
DÍLNA

Říjen březen

středa 14h.14.45h.

zkoušky a příprava
na divadelní
představení ve
španělštině
PŘÍPRAVA NA
MEZINÁRODNÍ
DIPLOM “DELE”

/ DÍLNA VIDEOHRY

prosinec duben

3 MĚSÍCE:
ÚNORDUBEN

Kurz určený
pro studenty,
kteří mají
zájem o
přípravu na
tento diplom:
B1, B2

60min. týdně

Seznámení se
strukturou
zkoušky, se
strategií, jak složit
tyto zkoušky.
Důležité: jedná se o
to, připravit
studenta na složení
takové úrovně
zkoušky, jaká mu
odpovídá

Juan Manuel
Leal Funes

OD 3.D, 2.B a
starší
studenti

1HOD.TÝDNĚ, Procvičování
PÁTEK NEBO španělštiny pomocí
PONDĚLÍ
tvorby videoher.
Interaktivní
7.VYUČ.HOD.
minihry, akční hry.
Některé hry se
zakládají na
literárních dílech z
hodin literatury

Kurz povede:

14.-15.h.
nebo
14.45-15.45

1

Oscar del Olmo

KONVERZACE A
SLOVNÍ
VYJADŘOVÁNÍ

= KINO KLUB
ONLINE

3 MĚSÍCE
PROSINEC ÚNOR

Prosinecčerven

Kurz pro 4.D,
5.D, 3.B, 4.B a
starší studenty

Pro všechny
špan.jazyka,
prioritně
pro třídy od
3.D, 2.B
nahoru)

1hod.týdně,
pátek nebo
pondělí

Konverzace na
předem určené
okruhy, studenti
mohou sami
navrhnout dané
okruhy
Studenti se naučí
hovořit na dané
téma (užitečné
pro maturitu)

ON LINE KROUŽEK: Studentům se nabídne
každý měsíc nový film ve španělštině
s titulky, ke kterému budou mít přístup
v rámci blogu Kino klubu. Do blogu pak
studenti mohou psát své komentáře a
současně mohou sami žádat o konkrétní
filmy, které je zajímají.
Některé filmy budou nabízeny podle
probrané látky (knih) z hodin španělské
literatury.

Kurz povede:
Oscar del Olmo

Kurz povede:
Oscar del
Olmo

http://croupiersdecinema.blogspot.com/
PŘÍPRAVNÝ
KROUŽEK NA
MATURITU –
ŠPANĚLSKÝ
DĚJEPIS

listopad –
duben

pro studenty
6.D

1x týdně,
úterý
1.vyuč.hod.

2

Studenti budou připravováni na
maturitu ve španělském dějepise
– studenti 6.D

Kroužek
povede:
Veronika
Svobodová

