
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, předmět: 2. cizí jazyk - francouzský jazyk, 3. věkové období, 8. ročník

Žákovské kompetence Učivo - obsah Průřezová témata
Mezipředmětové 

vztahy
Umí mluvit o sobě , o svých kamarádech, o volném 

čase,popíše fyzický vzhled a vlastnosti, mluví o 

oblékání, o svých schopnostech a zvyklostech

Různé způsoby tvoření otázky ( intonace, inverze ), mužský a ženský rod 

přídavných jmen, nepravidelné sloveso SAVOIR, předmět přímý ( le, la , les ), popis 

osoby, oblečení, barvy

Multikulturní výchova

Umí dát doporučení, sdělí pozvání, vyjádří zdravotní 

stav, mluví o budoucích událostech, stravovacích 

zvyklostech, jídelníčku, vyjádří množství

Budoucí čas futur proche ( prohloubení), členy určité, neurčité i dělivé (shrnutí), 

slovesa MANGER a BOIRE, AVOIR MAL A………, potraviny, restaurace, lidské 

tělo, výrazy množství

Výchova k myšlení v 

evrops. a globálních 

souvislostech

Výchova ke zdraví - 6. 

ročník ( Zdravý životní 

styl )

Umí se zapojit do rozhovoru, rozumí jednoduché a 

zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci, stručně 

reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, 

promluvy i konverzace, vyjádří svůj názor, mluví o 

minulých událostech, významných osobnostech, 

říekne hádanku

Minulý čas passé composé s avoir ( prohloubení ). osobní zájmena samostatná, 

ukazovací zájmena, záporné částice PAS, RIEN, PERSONNE, JAMAIS

Osobnost. a sociální 

výchova ( osobnost., 

sociální a morální rozvoj 

)

Poznámky:

Laboratorní práce:
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Průřezová témata:

Ostatní:

Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj ( rozvoj schopností poznávání;kreativita )

                                                  - Sociální rozvoj ( poznávání lidí;mezilidské vztahy;komunikace;kooperace a kompetice ) 

                                                  - Morální rozvoj ( řešení problémů a rozhodovací dovednosti )

Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech ( Evropa a svět nás zajímá;objevujeme Evropu a svěr;jsme Evropané )

Multikulturní výchova ( kulturní diference;lidské vztahy;etnický původ;multikulturalita;princip sociálního smíru a solidarity ) 

Mediální výchova ( vnímání autora mediálních sdělení;tvorba mediálního sdělení )

(zmíněná průřezová témata prolínají veškerým učivem)


