Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II
Gymnázium Sušice – Gate of learning

ŠJ-1 Reálie španělsky mluvících zemí
(Anotace k sadě 20 materiálů)
Poř.
číslo

1.

2.

Označení
materiálu

SJ-1_01

SJ-2_02

Název

México

Tento výukový materiál představuje Mexiko jako jednu ze španělsky
mluvících zemí. Materiál je určen pro studenty kvinty. Poskytuje
základní informace o Mexiku. Představuje sousední státy, státní
zřízení, státní symboly, federální uspořádání státu, významná města,
informaci o obyvatelstvu, domorodých jazycích, slavných
osobnostech, historii a mexických kulturních stereotypech. Pomocí
fotografií a interaktivních aktivit si student může ověřit dosavadní
znalosti a osvojit si informace nové.

Gaudí. Dalí

Tématem prezentace jsou katalánští velikáni umění - Antoni Gaudí a
Salvador Dalí. Materiál je určen pro studenty kvarty.Výukový cíl je
postaven na hře na odhalování dat. Interaktivním přístupem si žáci
osvojují základní poznatky o životě, díle a metodě tvorby významných
katalánských mistrů architektonického modernismu a malířského
surrealismu. Příprava současně rozšiřuje specifické pojmosloví a
procvičuje používání jednoduchého minulého času.

3.

SJ-2_03

Ecuador

4.

SJ-2_04

Cuba

5.

SJ-2_05

Corrida

6.

SJ-2_06

Anotace

Modismos

Sada 20 materiálů

Tématem prezentace je Ekvádor jako další španělsky mluvící
země. Materiál je určen pro studenty tercie. Poskytuje základní
informace o Ekvádoru. Rozcestník odkazuje studenty k informacím o
obyvatelstvu, městech (průmyslu, stručných dějinách), zboží a
obchodu, zeměpisu velehor a vulkánů. Nauková složka směřuje nejen
k oblasti reálií, ale i k patřičné specifické slovní zásobě. Ta je
podpořena interaktivitou na stránkách 5 - 9.
Tématem prezentace je Kuba jako další španělsky mluvící země.
Materiál je určen pro studenty sekundy. Poskytuje základní informace
o Kubě. Příprava je koncipována jako výklad. Interaktivním prvkem je
doplňování nové slovní zásoby. Osou získávání informací je abeceda a
pojmy vztahující se k realitě současné Kuby. V druhé linii je možno
přípravu použít jako podklad pro tvoření jednoduchých vět k obrázkům
(odkrývání nápovědy). Získané znalosti žák ověřuje vyřešením
křížovky.
Tématem prezentace je korida jako jeden z typických španělských
svátků. Seznamuje studenty se základní terminologií koridy. Formou
výkladu se student seznámí s historií tohoto fenoménu, blíže pozná
madridskou stavbu Las Ventas i princip ceny vstupného na koridu.
Rozšíří si povědomí o významných osobnostech toreadorů i umělců
spojených s tímto fenoménem. Příprava podává stručnou informaci o
dalších býčích slavnostech, encierro v Pamploně. Jednotlivé stránky
jsou vhodné i pro přezkoušení. Příprava předpokládá znalost
jednoduchého minulého času, užívání sloves hay/estar. Materiál
je určen pro studenty tercie (studující španělštinu druhým rokem).
Prezentace přibližuje španělské idiomy. Prostřednictvím interaktivních
cvičení student odhaluje známou slovní zásobu v jiných významových
kontextech. Ustálená slovní spojení je možné zkontrolovat na další
stránce nebo nabízejí přímou kontrolu při plnění úkolu. Materiál nabízí
celkem 8 interaktivních cvičení z oblasti těla, jídla, zvířat, barev aj.
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Poř.
číslo

7.

8.

9.

10.

Označení
materiálu

SJ-2_07

SJ-2_08

SJ-2_09

SJ-2_10

11.

SJ-2_11

12.

SJ-2_12

13.

SJ-2_13

Název

Anotace

Literatura
Española

Prezentace obsahuje látku jedné vyučovací hodiny. Jedná se o
interaktivní výukový materiál představující španělskou literaturu od
jejích počátků po 20. století. Nevěnuje se současným autorům. Některé
z interaktivních cvičení je možno použít i pro zpětné přezkoušení
znalostí, kupř. "slepé bubliny" či doplnění tabulky se jmény autorů.
Příprava je současně doporučením četby v češtině, španělské názvy děl
doplní vyučující při výkladu. Příprava nepostihuje katalánskou,
galicijskou ani baskickou literaturu.

Literatura
Hispanoamericana

Prezentace mapuje hispanoamerickou literaturu od jejích počátků po
20. století. Nevěnuje se současným autorům. Je koncipována jako
výklad s herními prvky. Příprava je současně doporučením četby v
češtině, seznamuje s českými překlady hispanoamerických děl.
Příprava předpokládá návazné hlubší rozšiřování včetně četby a
samostatných referátů.

La película

Prezentace stručně představuje rámec španělského filmu s drobným
odkazem i k filmu hispanoamerickému. Výklad je oživen
interaktivními prvky. Přípravu je vhodné propojit s medailonky
režisérů, herců či anotacemi k filmům ze strany žáků. Materiál nabízí
krátké prezentace filmů, trailerů a rovněž seznamuje s prestižními
filmovými cenami a festivaly.

La música

Materiál představuje známé písně hispánského světa, dotýká se i
jednotlivých hudebních stylů. Představuje rovněž významné interprety.
Texty písní jsou určeny k procvičení dalších jazykových dovedností a
rozšíření slovní zásoby. Barevná rozlišení vybraných slovíček poslouží
k zábavným skupinovým hrám. Prezentace se soustředí i na znalost
celých jmen a národností interpretů. Prokliky odkazují na youtubové
nahrávky.

Tradiciones y
fiestas

.
Personajes de
España

Personajes de
Hispanoamérica

Sada 20 materiálů

Prezentace předkládá materiál určený převážně k opakování a přípravě
na samostatný ústní projev . Nabízené aktivity procvičují rovněž
gramatické a lexikální prostředky. Rozcestník umožňuje práci ve
zvoleném bloku (oslavy rodinné, městské, lokální, náboženské,
pověry). Jednotlivé stránky přinášejí nevšední informace, kladou důraz
na rozšíření specifické slovní zásoby. Obrázky fungují jako odkaz
k videím.
Prezentace nabízí materiál určený převážně k výkladu. Každé z cvičení
je mj. soustředěno na zapojení jazykových prostředků, stavby vět apod.
Rozcestník proklikem vede k oblastem umělecké tvorby, španělské
aristokracie a sportu. Na společné stránce je z každé oblasti uveden
jeden zástupce . Úvodní flashová animace - výběr jména - má za cíl
prozkoušet u žáků znalost oblasti, se kterou je daná osobnost
spojována. Prezentace nabízí rovněž seznam jmen vybraných slavných
osobností.
Prezentace nabízí materiál určený převážně k výkladu. Cvičení jsou
mj. soustředěna na zapojení jazykových prostředků, stavby vět apod.
Úvodní seznam jmen je určen pro domácí přípravu. Flashové animace
- výběr jména - má za cíl prozkoušet u žáků znalost oblasti, ve které
daná osobnost vynikla. Prezentace se dotýká sportu, vědy, hudby,
filmu, výtvarných umění i dalších oblastí lidské tvorby. Principem
výběru je mezinárodní věhlas a přínos lidstvu. Příprava zmiňuje rovněž
proslulé osobnosti dějin hispánské Ameriky.
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číslo

Označení
materiálu

Název

14.

SJ-2_14

Los tópicos

15.

SJ-2_15

Pintura

16.

17.

18-

19.

20.

SJ-2_16

SJ-2_17

SJ-2_18

SJ-2_19

SJ-2_20

Anotace
Prezentace obsahuje látku jedné vyučovací hodiny. Jedná se o
motivační materiál pro počáteční výuku španělštiny. Je určen k
procvičení čtení a výslovnosti španělských hlásek na jazykovém
materiálu seznamujícím s některými z kulturních klišé hispánských
národů. Předkládaný lexikální materiál je určen především k nácviku
dovednosti správného čtení a výslovnosti, nikoliv k výkladu.
Prezentace nabízí některé interaktivní prvky a aktivity. Součástí jsou
odkazy k videím.
Prezentace předkládá materiál použitelný k nácviku ústního projevu konkrétně popisu obrazů. Předlohou jsou tři nejznámější obrazy
španělské malby. Prezentace nabízí schéma popisu, které vychází z
terminologie výtvarné kritiky (téma, žánr, technika, styl, prostor,
barvy, symboly, osoby a prvky). Nabízí rovněž výčet překladů
nejčastějších námětů obrazů. Příprava počítá s představením dalších
známých děl dle výběru vyučujícího.

Deportes

Prezentaci je vhodné zařadit jako navazující doplňkový materiál
k tématu sporty. Soustředí se na zopakování, upevnění a rozšíření
příslušné slovní zásoby. Nabízí několik jmen slavných osobností
sportu hispánské jazykové oblasti s možností následné domácí
žákovské práce. Příjemnou doplňkovou aktivitou je i možná pohybová
rozcvička v hodině s návodem. Současně poskytuje výčet otázek pro
skupinovou konverzaci.

Reino de España

Výukový materiál s interaktivními prvky je zaměřen především na
aspekt státního zřízení Španělska. Objasňuje princip konstituční
monarchie, představuje španělskou královskou rodinu, dějiny
španělského království prostřednictvím stop, které jednotlivé dějinné
etapy zanechaly v architektuře od Féničanů, Římanů, arabské invaze,
přes křesťanskou rekonkvistu po XX. století. Vede studenty k
obsahovému propojení míst s jejich kulturním dědictvím. Studenti
aktivně pracují s mapou.

Lazos históricos
checo-españoles

Prezentace předkládá materiál určený k výkladu s interaktivitou.
Představuje hlavní styčné body mezi historií zemí Koruny české a
Španělska: středověké vazby, Svatojakubská cesta, Pražské jezulátko,
husité, zlatý věk a španělský vliv po Bílé hoře. Předkládaný lexikální
materiál může být rovněž předmětem výuky s důrazem na specifickou
slovní zásobu z oblasti historie.

Barcelona.
Valencia

Prezentace obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se převážně o
materiál určený k zběžnému opakování známých reálií měst Barcelona,
Valencie a okrajově také Madridu. Použité fotografie pocházejí ze
studijních poznávacích zájezdů. Reálie kombinují osvojování znalostí
a procvičení jazykových prostředků - tvoření vět s užitím komparativů.
Většina cvičení nabízí zpětnou vazbu, řešení.

Hispanoamérica

Prezentace obsahuje látku 2 vyučovacích hodin. Jedná se převážně o
materiál k výkladu a pro práci s mapou. Jednotlivé stránky lze zpětně
použít k přezkoušení četby číselných údajů, znalosti postav spojených
s dobýváním a emancipací národů, vědomostí o předkolumbovských
civilizacích, znalosti historických dat, obsahu významných pojmů, k
přiřazování pojmů a jmen, doplňování geografických pojmů,
vyhledávání na mapě, znalosti hlavních měst. Prezentace obsahuje
rovněž odkazy k videím.

Sada 20 materiálů
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