
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, předmět: 2. cizí jazyk - francouzský jazyk, 3. věkové období, 9. ročník

Žákovské kompetence Učivo - obsah Průřezová témata
Mezipředmětové 

vztahy
Umí sdělit informace o minulých událostech, vypráví 

anekdoty, čte nahlas plynule a foneticky správně texty 

přiměřeného rozsahu

Minulý čas passé composé s etre a avoir, shoda příčestí minulého s etre, tázací 

zájmena

Multikulturní výchova

Umí vyjádřit budoucnost, předpověď, vyjádří 

podmínku a přání, zeptá se na cenu, vyžádá 

jednoduchou informaci a jednoduchým způsobem se 

domluví v běžných každodenních situacích

Stupňování příd.jmen, budoucí čas jednoduchý - futur simple, vyjádření zdvořilosti s 

pomocí podmiňovacího způsobu ( conditionnel de politesse ), podmínková souvětí ( 

podmínka skutečná ), předmět nepřímý, futur simple nepravidelných sloves, 

předmět nepřímý

Osobnost. a sociální 

výchova ( osobnost., 

sociální a morální rozvoj 

)

Umí mluvit o ochraně životního prostředí, popíše 

určité místo, vyjádří nutnost a zákaz, srovnává a 

popisuje předměty, rozumí obsahu jednoduchých 

textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s 

využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé 

výrazy, fráze a odpovědi na otázky

Il faut - il ne faut pas, nepravidelné sloveso DEVOIR, zápor v rozkazovacím 

způsobu, životní prostředí, tvary a materiály předmětů, dopravní prostředky

Výchova k myšlení v 

evrops. a globálních 

souvislostech

Přírodopis - 9. ročník ( 

Ochrana životního 

prostředí )

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)


