
4.9.72. Základy italského jazyka I 

Jedná se o jednoletý seminář určený pro žáky 4. ročníku, resp. oktávy. Jeho cílem je položit 

základy italského jazyka. 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence sociální a personální  

 spoluvytváří pohodovou a přátelskou atmosféru 

 nenechá se odradit případným nezdarem 

 hledá cesty k dosažení cíle 

Kompetence komunikativní  

 pomocí slovníku dokáže komunikovat v základních životních situacích s okolním 

světem 

 rozumí sdělením v cizím jazyce s pomocí slovníku 

 získá schopnost pracovat v týmu 

Kompetence k podnikavosti 

 pracuje se slovníky (v multimediální i tištěné podobě) a s dalšími jazykovými 

příručkami 

 usiluje o dosažení stanovených cílů a průběžně hodnotí dosažené výsledky 

 chápe práci jako proces, kontinuální a dlouhodobou záležitost 

 při samostatné práci se koncentruje na pracovní výkon a jeho dokončení 

 vytváří si pozitivní vztah k činnostem 

Kompetence k řešení problémů 

 vyhledá chybu v řešení úlohy 

 hledá souvislosti, domýšlí si 

 samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení 

 uplatňuje při nácviku vhodné metody a dovednosti již získané 

Kompetence k učení 

 využívá vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 

 kriticky hodnotí informace a tvořivě je zpracovává 

 chápe přínos osvojení cizího jazyka 

 motivuje se pro další učení a pozitivně hodnotí přínos učení pro svůj další život 

 systematizuje vědomosti a dovednosti, vědomě je používá pro svůj další rozvoj a 

uplatnění v praxi 

4. ROČNÍK - DOTACE: 2, VOLITELNÝ  

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA 

Výstupy učivo 



Receptivní řečové dovednosti -žák čte 

jednoduché texty a pomocí slovníku rozumí 

jejich obsahu 

Produktivní řečové dovednost -žák je 

schopen pomocí slovníku podat o sobě a 

okolí základní informace 

Interaktivní řečové dovednosti-žák je 

schopen vyžádat si jednoduché informace v 

základních životních situacích a také na ně 

reagovat  

Základní slovíčka a postupné rozšiřování 

slovní zásoby a znalostí reálií  

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

Sociální komunikace 

Spolupráce a soutěž 

Žijeme v Evropě 

Vzdělávání v Evropě a ve světě 

Základní problémy sociokulturních rozdílů 

Psychosociální aspekty interkulturality 

Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

ZÁKLADNÍ GRAMATICKÉ A FONETICKÉ DOVEDNOSTI 

Výstupy učivo 

Receptivní řečové dovednosti -žák čte 

jednoduché texty a pomocí slovníku rozumí 

jejich obsahu 

Produktivní řečové dovednost -žák je 

schopen pomocí slovníku podat o sobě a 

okolí základní informace 

Interaktivní řečové dovednosti-žák je 

schopen vyžádat si jednoduché informace v 

základních životních situacích a také na ně 

reagovat  

základy gramatických a fonetických 

dovedností na základě práce s učebnicí a 

četby jednoduchých textů 

 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

Sociální komunikace 

Žijeme v Evropě 

Vzdělávání v Evropě a ve světě 

Základní problémy sociokulturních rozdílů 

Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

 


