JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
Kotlářská 9, 602 00 Brno

Státní jazyková zkouška základní z jazyka italského

Tematické okruhy - konverzace
1. Rodina: představit členy své rodiny, pohovořit také o ostatních příbuzných, při
jakých příležitostech se rodina setkává.
2. Bydlení: popis domu – bytu, zařízení vlastního pokoje, (nemám-li vlastní pokoj, jak
bych si ho představoval).
3. Jídlo: kolikrát denně lidé jedí, co jíme a pijeme, co bychom měli jíst a pít.
V restauraci: umět si objednat, zaplatit oběd)
4. Nákupy: chodím nakupovat?, kam a které zboží?; nákup v samoobsluze – u pultu; na
co se ptám při nákupu potravin, oblečení, obuvi, přístrojů… (cena, barva, velikost,
značka)…).
5. Oblečení: moje ranní toaleta; oblékám se do školy nebo do zaměstnání, do
společnosti, na sport. Jak své oblečení udržuji.
6. Zaměstnání: čím jsem nebo čím bych chtěl být a čeho je k tomu
zapotřebí;zaměstnání mých rodičů, sourozenců nebo přátel.
7. Město, ve kterém žiji (stručný popis), dopravní prostředky ve městě, služby
obyvatelstvu, pošta.
8. Čas a počasí: Běžné určení času a data. Charakteristika ročních období. Rozumím
předpovědi počasí?
9. Cestování: na nádraží – informace, nákup jízdenek, cestování vlakem. Co potřebujeme
pro cestu do zahraničí. Na celnici. V hotelu.
10. Sport: který je můj oblíbený sport (letní, zimní);kterým sportům se věnují členové
naší rodiny. Mám rád turistiku?
11. Zdraví: umět odpovědět na otázku jak se mi daří, zda mě trápí nějaká nemoc, jak se
projevuje. Co bych měl udělat, mám-li například chřipku nebo angínu. U lékaře.
12. Příroda: chodím rád na procházky do přírody? Změny přírody během roku. Mám rád
zahradu nebo chalupu na venkově. Co pěstujeme nebo co bychom chtěli pěstovat.
Domácí zvířata.
13. Kulturní život: kino divadlo, koncerty, výstavy, četba.
Kterým filmům, hrám či knihám dávám přednost.
14. Sdělovací prostředky: můj vztah ke sdělovacím prostředkům, jejich místo
v současném
světě.
15. Můj všední den: popis.

