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Unidad 1 Cómplices de tu vida 
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Unidad 2 Consumo inteligente 
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Unidad 3 Mira la cartelera 

 (Plakáty oceněných filmů, úspěchy španělského filmu, dny a festivaly filmů, jít 

  do kina, popsat a doporučit film, Máme ještě volný čas?,  volný čas a stereotypy  

 mezi severem a jihem Evropy…) 
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         (Práce v zahraničí, hledání a možnosti zaměstnání, popis pracovního místa,  

ucházet s o místo, žádost-stimulační dopis a jeho forma… ) 
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 (Překonat chudobu se ctí, boj s chudobou, nákupy po internetu, půjčka, investice,  

 jak získat peníze, mladí podnikatelé…)   

 

Unidad 8 Viajando por el mundo 

 (Proč cestujeme, cesta, která změnila život, cestování za poznáním, cestovní  

deník Che Guevary, výběr nejlepšího dopravního prostředku, autoškola, 

budoucnost městské dopravy, blog o cestování…) 
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 (Úvahy o budoucnosti technologie, významné španělské vynálezy, Vývoj 

společnosti nebo cesta nikam?, architektura budoucnosti města a domů, co je 

domótica a digitální zabezpečení domova, technické profese, vědecká 
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 v Armero, ekologie a příroda, informace z novin a protestní dopisy…) 
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Unidad 11 Educación y ciudadanía 

(Vzdělání, systém vzdělávání a možnosti, akademické tituly, vzpomínky 

 slavných spisovatelů na studia a co by se stalo, kdyby …) 

 

Unidad 12 Platos típicos 

 (Kulinářské záliby, nové technologie v kuchyni,  původ  las tapas a 10 z nich,  

které vedou ve světě  a zkušenosti s nimi, gastronomie a kuchyně Peru, Mexika a  

 Španělska, kontroverzní jídlo TEX-MEX…) 


