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Předmět: F R A N C O U Z S K Ý J A Z Y K
Charakteristika předmětu:
Hlavní složku obsahu výuky tvoří rozvíjení řečových dovedností. Na jejich základě si žák prohlubuje:
- kompetenci lingvistickou (užívá složitější mluvnické struktury, obohacuje slovní zásobu včetně slovních spojení a frazeologie, zkvalitňuje výslovnost)
- kompetenci sociolingvistickou (komunikuje v různých společenských rolích a užívá jazykové prostředky adekvátní této situaci)
- kompetenci sociokulturní (využívá poznatků z reálií příslušné jazykové oblasti)
- kompetenci studijní (osvojí si jazyk na dané úrovni)
Časové a organizační vymezení předmětu:
Francouzský jazyk se vyučuje v 1. ročníku, kvintě, ve 2. ročníku, v sextě, ve 3. ročníku, v septimě, ve 4. ročníku a v oktávě 3 hodiny týdně.
Žáci se nedělí do skupin podle úrovně znalosti jazyka.
Předmět patří do vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace.









Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
- vede žáky k samostatnému vyjadřování ve francouzštině, k aktivnímu osvojování jazyka
- seznamuje je s francouzskými reáliemi
- motivuje je k zájmu o Francii a frankofonní svět, k vyhledávání informací
- komunikuje a diskutuje s žáky o aktuálních otázkách
- vede žáky k samostatnému studiu a četbě francouzských textů
- umožňuje žákům poslech jazykových projevů rodilých mluvčích prostřednictvím audiokazet, multimediálních DVD videí,francouzských filmů
- dle možností a zájmu žáků zajišťuje výměnný pobyt ve frankofonní zemi s cílem prověření znalosti jazyka v praxi
- motivuje žáky k účasti na soutěžích (olympiáda ve francouzském jazyce, konverzační soutěž) a připravuje je na ně
- pravidelně informuje žáky o možnostech získání certifikátů (zkoušky DELF) a pomáhá jim s přípravou na ně
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
Ve francouzském jazyce se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům Český jazyk, Geografie, Společenské vědy, Filosofie, Občanské dovednosti
a Dějiny kultury.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
- Sociální komunikace
- Morálka všedního dne
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
- Žijeme v Evropě
Environmentální výchova (EVV)
- Člověk a životní prostředí
Mediální výchova (MEV)
- Mediální produkty a jejich významy
- Role médií v moderních dějinách
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KVINTA, 1. A
učivo

výstupy

ZVUKOVÁ PODOBA FRANCOUZŠTINY

POŘÁDEK
VĚTÁCH

SLOV

VE

FRANCOUZSKÝCH

Žák:
 uplatňuje hlavní zásady mluvené francouzštiny
v praxi,
vyslovuje
správně
s náležitým
přízvukem a používá správnou intonaci


tvoří větu oznamovací, rozkazovací a tázací se
správným slovosledem, umí odpovědět kladně
na zápornou otázku



používá správně člen určitý a neurčitý
v jednotném a množném čísle, zná základní
případy, kdy se člen vypouští, osvojí si slovní
zásobu týkající se národností a povolání
umí tvořit množné číslo podstatných jmen

PODSTATNÁ JMÉNA


PŘEDSTAVOVÁNÍ, SEZNAMOVÁNÍ SE S JINÝMI 
LIDMI, VYPRAVOVÁNÍ O SOBĚ SAMÉM

FRANCIE – EVROPSKÁ ZEMĚ

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty







umí představit sám sebe, své přátele a svou OSV – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
rodinu
pojmenuje rodinné příslušníky
zná názvy sousedních států a jejich hlavní
města
popíše reliéf Francie a podnebí
ukáže na mapě nejvýznamnější francouzská
města
vyjmenuje několik nejznámějších pařížských
památek
je schopen uvést názvy frankofonních států
v Evropě
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ČESKÁ REPUBLIKA

PŘÍDAVNÁ JMÉNA




představí svou zemi
připraví prezentaci na ITC



respektuje pravidlo shody v rodě a čísle
v písemném projevu a při výslovnosti
klade přídavné jméno za podstatné jméno
zná příklady postavení přídavného jména
před podstatným jménem
osvojí si základní slovní zásobu týkající se
vlastností osob, zvířat a věcí






ZÁJMENA


ČÍSLOVKY

uvede
jména
známých
francouzských
osobností (prezidenti, významní panovníci,
slavné osobnosti z oblasti hudby, filmu,
výtvarného umění, literatury a vědy)
zná jména několika slavných Čechů, kteří žijí
nebo žili ve Francii









RODINA


rozlišuje a správně používá zájmena osobní
nesamostatná a samostatná, přivlastňovací
nesamostatná, ukazovací nesamostatná
a tázací
zná tvary číslovek základních a řadových
od 1 do milionu
dovede je použít s počítaným předmětem
napíše správně datum
umí se zeptat na telefonní číslo a uvést svoje
dovede si sjednat schůzku na určitou dobu
OSV – Sociální komunikace
osvojí si slovní zásobu týkající se hodin,
měsíců v roce a ročních období
dovede vést dialog o počasí
vypráví o své rodině, o věku rodinných
příslušníků a jejich povoláních
dovede napsat jednoduchý dopis o své rodině
kamarádovi do frankofonní země
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SLOVESA





VOLNÝ ČAS, SPORT




používá
správné
tvary
frekventovaných
pravidelných sloves a ovládá jejich písemnou
podobu
v přítomném
čase
a
v blízké
budoucnosti
ovládá časování nepravidelných sloves être,
avoir, faire, savoir, pouvoir, vouloir, écrire,
venir, aller, lire a často používaných zvratných
sloves
dovede hovořit o svých oblíbených aktivitách
OSV – Sociální komunikace
a o sportu, kterému se rád věnuje
představí se účastníkovi případné výměny
e-mailem

VÝRAZ IL Y A



používá výraz při popisu pokoje, budovy,
města, při vysvětlování cesty v kladné
oznamovací větě, v otázce i v záporu

PŘEDLOŽKY




zná význam nejčastěji používaných předložek
v daných případech používá po předložkách
stažené členy

POPIS POKOJE, ŠKOLY, MĚSTA




popíše pokoj na obrázku, školu, svou třídu,
dokáže vysvětlit cestu městem na základě
plánku nebo v dialogu
napíše kratší slohovou práci na jedno z daných
témat



VÁNOCE, VELIKONOCE





PRÁZDNINY


ovládá základní slovní zásobu týkající se
největších křesťanských svátků
popíše, jak tráví svátky jeho rodina
EGS – Žijeme v Evropě
dovede porovnat české, francouzské a jiné
evropské tradice
hovoří o svých plánech na prázdniny - použití
blízké budoucnosti
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SEXTA, 2. A
učivo

výstupy

PASSÉ COMPOSÉ – JEDNODUCHÝ SLOŽENÝ 
ČAS




SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY





OSOBNÍ
ZÁJMENA
NESAMOSTATNÁ
V PŘEDMĚTU PŘÍMÉM A NEPŘÍMÉM






RODINNÁ OSLAVA



FUTUR SIMPLE – JEDNODUCHÝ BUDOUCÍ ČAS 


průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
správně tvoří věty v minulém čase, který
vyjadřuje minulosti ukončenou
požívá správné pomocné sloveso avoir, être
umí použít min. čas u zvratných sloves
ovládá participe passé dosud probraných
nepravidelných sloves
vypráví o svých oblíbených pořadech, novinách MEV – Mediální produkty a jejich významy
a časopisech
zapojí se do diskuse o roli sděl. prostředků MEV – Účinky mediální produkce a vliv médií,
Role médií v moderních dějinách
v životě člověka
zná názvy nejznámějších francouzských novin
a časopisů
rozliší zájmeno používané pro předmět přímý a
nepřímý
respektuje správné postavení těchto zájmen ve
větách
oznamovacích
a
rozkazovacích,
ve větách kladných a záporných
používá náležité podoby zájmen ve větách
v přítomném
čase,
v passé
composé
a ve futur proche
respektuje pravidlo shody participe passé
v předmětu přímém u PC se slovesem avoir
umí vyprávět o oslavě svátků a narozenin OSV – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
v rodině
používá náležité tvary budoucího času v ústním
projevu i v písemné podobě
ovládá FS dosud probraných nepravidelných
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ZÁPORNÁ
RIEN

ZÁJMENA

PERSONNE,

JAMAIS, 

OSV – Seberegulace, organizační dovednosti a
efektivní řešení problémů

sloves
popíše své vzdálenější cíle
umí s těmito zájmeny tvořit záporné věty
ve všech dosud probraných časech





používá běžnou slovní zásobu na toto téma
OSV – Seberegulace, organizační dovednosti a
domluví se u lékaře a v lékárně
zapojí se do diskuse o správném životním stylu efektivní řešení problémů






umí vyprávět o hlavním městě Francie
zná základní historická fakta z dějin Paříže
orientuje se v plánu města
popíše nejznámější a nejnavštěvovanější místa

VZTAŽNÁ ZÁJMENA



správně používá tvary vztažných zájmen que a
qui, ce que a ce qui

PŘÍSLOVCE ZPŮSOBU



umí vytvořit příslovce z přídavného jména a
používá je správnou podobu
stupňuje a sestupňuje příslovce

ZDRAVÍ, NEMOC

PAŘÍŽ


ŠKOLSKÝ SYSTÉM VE FRANCII






popíše jednotlivé stupně francouzské školské
soustavy
porovná školní systém ve Francii a v ČR
diskutuje o významu vzdělání
dovede hovořit o svém dalším studiu
EGS – Vzdělávání v Evropě a ve světě
zná tvary nepravidelných sloves voir, dire, OSV – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
sortir, ouvrir recevoir, devenir, mettre. rire,
suffire, interromre, payer, suivre, vivre a umí
tvořit jejich tvary v dosud probraných časech

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA



SLOVESA S PŘEDPONOU RE-



umí
použit
slovesa
s předponou
ve významu opakování nějaké činnosti

IMPARFAIT



používá v daných případech správné tvary

re-
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MODERNÍ RODINA





minulého času
rozliší, kdy má použít imparfait a kde passé
composé
dovede porovnat dřívější život rodiny se
současným stavem
diskutuje o nejzávažnějších problémech
současné rodiny – rozvody, výchovné
problémy…
napíše práci na téma Život rodiny dříve
a dnes
OSV – Morálka všedního dne

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB PŘÍTOMNÝ





PENÍZE, HOSPODAŘENÍ S PENĚZI, RODINNÝ

ROZPOČET





využívá tvarů kondicionálu v podmínkových
souvětích
rozliší podmínku skutečnou a neskutečnou
vede dialog, v němž navrhne nějakou činnost
nebo program
využívá slovní zásobu na dané téma
diskutuje o významu peněz v našem životě
dovede sestavit rodinný rozpočet
popíše, jak by hospodařil s určitou částkou
za měsíc
ví, ve kterých zemích lze platit eurem

OSV – Morálka všedního dne
OSV – Seberegulace, organizační dovednosti a
efektivní řešení problémů
EGS – Žijeme v Evropě
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SEPTIMA, 3. A
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

INFINITIV PŘÍTOMNÝ

Žák:
 dovede zkrátit souvětí infinitivní vazbou

UKAZOVACÍ ZÁJMENA SAMOSTATNÁ




FRANCOUZSKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ, PAŘÍŽSKÁ 
MUZEA


DĚLIVÝ ČLEN





ZÁJMENNÉ PŘÍSLOVCE Y

zná jména nejvýznamnějších francouzských OSV – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
představitelů malířství a sochařství
dokáže vyprávět o hodně navštěvovaných
pařížských muzeích
pozná nejznámější výtvarná díla
zná pravidla pro použití dělivého členu
rozliší použití členu určitého, neurčitého
a dělivého
dovede správně použít zájmeno en místo
dělivého členu+substantiva



dovede ho vhodně použít v různých významech



ovládá potřebnou slovní zásobu (názvy
obchodů a prodávaného sortimentu, především
názvy potravin)
vede dialog na dané téma, domluví se
v obchodě, umí zaplatit

NÁKUPY


ČESKÁ A FRANCOUZSKÁ KUCHYNĚ

rozliší použití zájmena nesamostatného
a samostatného
umí správně přeložit větu se samostatným
zájmenem, dovede jím nahradit opakující se
podstatné jméno



dovede porovnat typické
a francouzské kuchyně

znaky

české
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VOLNÝ ČAS, ZÁJMY A KONÍČKY




SOUSLEDNOST ČASŮ
OBLÉKÁNÍ, MÓDA, NÁKUP OBLEČENÍ

Francouzů EGS – Žijeme v Evropě

vypráví o svých zájmech, o tom, jak obvykle
OSV – Seberegulace, organizační dovednosti a
tráví volný čas
efektivní řešení problémů
napíše slohovou práci na téma Ideální víkend
používá správný čas ve vedlejší větě, která je
závislá na větě hlavní v minulém čase






ovládá potřebnou slovní zásobu
domluví se v prodejně textilu a oděvů
OSV – Sociální komunikace
popíše oblečení osob na obrázku
vyjádří osobní názor na styl oblékání daného
člověka
diskutuje o módě mladých
zná
významné
francouzské
značky
a představitele
francouzského světa módy





CESTOVÁNÍ

restaurace






KONJUNKTIV PŘÍTOMNÝ

přeloží jídelní lístek české
do francouzštiny
porovná
stravovací
zvyklosti
a Čechů
přeloží jednoduchý rodinný recept
domluví se v restauraci
dovede někoho pozvat na oběd






dovede vyjádřit přání a nutnost
ovládá koncovky konjunktivu a správně tvoří
tvary sloves
zná
konjunktiv
dosud
probraných
nepravidelných sloves
OSV – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
vypráví o navštívených místech a zemích
připraví prezentaci země, kterou navštívil nebo
kterou by rád navštívil
domluví se na nádraží a na letišti, dovede se
zeptat na cestu, zamluví si pokoj v hotelu
sestaví program poznávacího zájezdu
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VYJÁDŘENÍ NEDÁVNÉ MINULOSTI
– VENIR DE + INF.
GÉRONDIF
FRANKOFONNÍ ZEMĚ



diskutuje o významu cest do zahraničí



umí vyjádřit právě skončený děj



zná pravidla použití gerundia,
ve vhodných případech použít



dovede vyprávět o evropských frankofonních
EGS – Žijeme v Evropě
zemích
podá nejdůležitější informace o jejich historii,
památkách, slavných osobnostech…



NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

VZTAŽNÉ ZÁJMENO DONT

umí

ho



ovládá tvary nepravidelných sloves peindre,
servir, battre, cuire, dormir, connaître, accueillir
v dosud probraných časech



rozliší použití zájmen que, qui a dont
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OKTÁVA, 4. A
učivo

PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA SAMOSTATNÁ

CHARAKTERISTIKA ČLOVĚKA

výstupy

Žák:
 ovládá správné tvary těchto zájmen a dovede
je použít ve vztažných větách

i v otázce, umí je vhodně spojit s předložkami
a odvodí stažené tvary






VAZBY SLOVES
VYUŽITÍ KONJUNKTIVU PŘÍTOMNÉHO

KONJUNKTIV MINULÝ

umí popsat zevnějšek nějakého člověka
a hovořit o jeho povahových vlastnostech
dovede porovnat dvě různé osoby
napíše slohovou práci o svém příteli nebo jiné
osobě, kterou dobře zná
OSV – Seberegulace, organizační dovednosti a
provede sebehodnocení
charakterizuje postavu ze zvoleného literárního efektivní řešení problémů
díla



používá správné
předmětových



užívá správné tvary nejen ve větách vedlejších
příslovečných
časových,
způsobových,
podmínkových, účelových, účinkových a
přípustkových, ale také přívlastkových




tvoří tvary podle daných pravidel
rozliší, kdy použít konjunktiv přítomný a kdy
minulý, respektuje pravidlo časové souslednosti
chápe rozdíl v použití infinitivu přítomného
a minulého, používá správná pomocná slovesa



BYDLENÍ

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty





předložky

po

slovesech

ovládá slovní zásobu týkající se tématu
vypráví o tom, kde a jak bydlí
dovede popsat jednotlivé místnosti bytu včetně
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DOPRAVA, AUTOMOBILISMUS







jejich vybavení
dokáže diskutovat o výhodách a nevýhodách
bydlení
na venkově a ve městě, v bytě a v rodinném
domě
napíše práci o tom, jak by jednou chtěl bydlet
OSV – Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
popíše základní části automobilu
dovede zjednodušeně hovořit o dopravních
předpisech
dovede vyjádřit podmínky pro získání
řidičského oprávnění
hovoří
o
svých
vlastních
řidičských
zkušenostech
dokáže podat návod, jak poskytnout první
OSV – Morálka všedního dne
pomoc při dopravní nehodě





používá správné tvary
rozliší použití futur simple a futur intérieur
dovede hovořit o tom, jak si představuje svou
budoucnost

PLUS-QUE-PARFAIT – PŘEDMINULÝ ČAS



využívá jeho tvary ve vedlejších větách podle
pravidel týkajících se časové souslednosti

PŘÍČESTÍ PŘÍTOMNÉ



rozlišuje použití příčestí přítomného a
přídavného jména slovesného a dovede je
přeložit do češtiny

PASSÉ SIMPLE



přeloží správně do češtiny
při četbě novin a časopisů



zná a používá správná tvary nepravidelných
sloves s´asseoir, jointe, plaire,faillir, courir, s´en
aller ve všech časech



diskutuje o nejčastějších problémech mladých OSV – Sociální komunikace

FUTUR INTÉRIEUR

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA
RODIČE A DĚTI, PROBLÉMY MLADÝCH LIDÍ

–

především
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lidí
PROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA




dovede
diskutovat
o
nejzávažnějších EVV – Člověk a životní prostředí
EGS – Globální problémy
problémech současnosti
napíše závěrečnou práci na toto téma

