
Vzd�lávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, p�edm�t: 1. cizí jazyk - francouzský jazyk, 1. v�kové období, 3. ro�ník

Žákovské kompetence U�ivo - obsah Pr��ezová témata Mezip�edm�tové 
vztahy

Umí využít znalosti z 2. ro�níku v pseudokomunikaci
Umí se p�edstavit, pozdravit, rozlou�it se, pod�kovat
Umí pojmenovat n�které p�edm�ty, �íci barvu
Zná �íslovky 1 – 10 
Umí použít slovesa: être a avoir v jednotném �ísle

Opakování slovní zásoby, gramatické struktury, používání probraných sloves ve v�tách Osobnostní a sociální 
výchova – základní 
dovednosti pro spolupráci, 
prevence patologických 
jev� p�i týmové práci

Umí pojmenovat n�které druhy jídel, potravin, ovoce a 
zeleniny
Umí �íci, co rád jí, co nerad jí

Qu'est-ce que tu aimes?
J'aime, Je n'aime pas
Sloveso "aimer" – �asování v jednotném �ísle
�len ur�itý – le, la, l', les
�len d�livý – du, de la

Umí �íci, co kdo d�lá, jakým �innostem se v�nuje, co rád 
d�lá, co umí d�lat, jakému sportu se v�nuje
Zná �íslovky 11 – 20

Qu'est-ce que tu sais faire?
Qu'est-ce que tu aimes faire?
Nová slovesa a slovesné vazby – faire, jouer + sport + hudební nástroj
P�edložky: du, de la, au, aux
Sl. "savoir"–  jednotné �íslo

Osobnostní a sociální 
výchova – rozvoj 
individuálních dovedností 
pro etické zvládnutí 
n�kterých situací 
(sout�že, hry, lepší 
konkurent atd.)

Umí pojmenovat n�které druhy oble�ení
Umí �íci, jak je kdo oble�en
Umí �íci barvu oble�ení

Qu'est-ce que tu mets aujourd'hui?
Sloveso "mettre" – jednotné �íslo
Défilé de mode
Reálie Francie –  francouzská móda, Pa�íž – m�sto módy

Pracovní �innosti 3. 
ro�ník – výroba 
postavi�ek z papíru + 
oble�ení (využití v 
hodinách fr. jazyka) 

Umí pojmenovat základní druhy potravin
Umí �íci, co jí a pije k snídani, k ob�du, k ve�e�i
Umí �íci, co chce k jídlu, k pití
Zvládá v restauraci požádat o jídelní lístek
Umí si objednat jídlo

Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner?
�len d�livý – du, de la, de l'
Je veux, je voudrais
J'ai faim, j'ai soif, je bois, je prends
Reálie Francie –  cuisine française (francouzská kuchyn�, speciality)

Výtvarná výchova, 
pracovní �innosti  3. 
ro�ník – koláž r�zných 
potravin (využití v 
hodinách fr. jazyka)
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Umí �íci, kolik je hodin
Umí pojmenovat dny v týdnu
Zná �íslovky 20 – 59 
Umí �íci, co který den v týdnu d�lá

Quelle heure est-il?
�íslovky 20 – 59
Nous sommes quel jour aujourd'hui?
Dramatizace pohádky O Popelce

Osobnostní a sociální 
výchova – základní 
dovednosti pro spolupráci, 
podporování kreativity 
žáka

Pracovní �innosti 3. 
ro�ník – výroba loutek, 
pohádkových postavi�ek

Umí pojmenovat základní �ásti lidského t�la
Umí vyjád�it rozkaz

Description du corps humain
Mon portrait
Nepravidelnosti p�i tvo�ení množného  �ísla n�kterých podstatných jmen: cheveu, oeil, 
animal atd.

Výtvarná výchova 3. 
ro�ník – portréty (využití 
v hodinách fr. jazyka)

Umí pojmenovat místnosti v dom�, bytu
Umí pojmenovat základní vybavení jednotlivých 
místností
Umí �íci, kde bydlí, svou adresu, tel. �íslo
Umí pojmenovat domácí zví�ata

Où habites–tu?
Description de l'appartement
A la ferme – les animaux
Il y a 
Où es-tu?

Výtvarná výchova 3. 
ro�ník– kresba domu 
(využití v hodinách fr. 
jazyka)
 
Pracovní �innosti 3. 
ro�ník – výroba 
pokojí�ku v�etn� nábytku 
(využití v hodinách fr. 
jazyka)

Umí pojmenovat n�které dopravní prost�edky
Umí pojmenovat n�které budovy
Umí �íci, kam jde, jakým dopravním prost�edkem jede

Où vas-tu?
P�edložky: à, en
Sloveso "aller"– jednotné �íslo
aller au …, aller à la …, aller à l' …
Sloveso "prendre" – jednotné �íslo
Reálie Francie: TGV, Airbus

Výtvarná výchova 3. 
ro�ník – kresba 
dopravních prost�edk� 
(využití v hodinách fr. 
jazyka)
Prvouka 3. ro�ník – 
dopravní výchova

Zná názvy n�kterých zemí
Umí napsat jednoduchý dopis – využívá získaných 
v�domostí
Umí vyjmenovat n�které pam�tihodnosti Pa�íže

On va à Paris
Pam�tihodnosti Pa�íže
1. osoba množného �ísla (nous) + slovesa: aller, prendre, vouloir, être

Poznámky:

Používaná u�ebnice: Colette Samson:  Alex et Zoé 1, Paris, CLE International 2001
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Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

Osobnostní a sociální výchova: základní dovednosti pro spolupráci, prevence patologických jev� p�i týmové práci, podporování kreativity žáka, rozvoj individuálních dovedností pro etické zvládnutí 
n�kterých situací (sout�že, hry, lepší konkurent atd.)


