
Vzd�lávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, p�edm�t: 1. cizí jazyk - francouzský jazyk, 2. v�kové období, 4. ro�ník

Žákovské kompetence U�ivo - obsah P�i�azení 
pr��ezových témat

Mezip�edm�tové 
vztahy

Umí se p�edstavit, �íci n�co o sob�, o svých zájmech
Umí �íci, jaká zví�ata vlastní
Vyjad�uje, co má a nemá rád

Opakování u�iva 3. ro�níku – slovní zásoba, �asování  n�kterých sloves v jednotném 
�ísle: avoir, être, aller, faire, mettre, stažení �len�, p�edložky, slovní spojení a obraty

Osobnostní a sociální 
výchova – psychohygiena 
(pln�ní školních 
povinností, formování 
studijních dovedností)

Umí vy�asovat vybraná zvratná slovesa v jednotném 
�ísle
Umí �íci, kolik je hodin
Umí popsat sv�j den
Rozlišuje používání sloves: "s'habiller" a "mettre"

Zvratná slovesa v j. �ísle: se dépêcher, se laver, se lever, s'habiller, se brosser les 
dents atd.
Je voudrais+infinitiv
Quelle heure est-il? (systématisation)
Rozkazovací zp�sob – zvratná slovesa – j. �íslo

Umí vyjmenovat p�edm�ty ve škole
Umí popsat t�ídu – p�edm�ty ve t�íd�, jejich pozice 
(nalevo od, napravo, vzadu atd.)
Umí pohovo�it o rozvrhu hodin
Zná názvy n�kterých zemí a m�st
Rozumí základním pokyn�m u�itele
Porovnává �as v r�zných zemích

Tu aimes l'école?
Mon emploi du temps
J'aime …, Je déteste …
Les noms des pays
Qu'est-ce qu'on dit dans la classe?
Système scolaire en France

Osobnostní a sociální 
výchova – kreativita, 
originalita (popis, 
vypráv�ní)

Výtvarná výchova 4. 
ro�ník – kresba školy, 
t�ídy
 
Vlastiv�da 5. ro�ník – 
�asová pásma na 
planet� Zemi

Umí vyjmenovat m�síce v roce
Umí �íci, kdy se kdo narodil(a)
Rozlišuje �íslovky 1 – 100, umí je vhodn� používat

Ma famille
Qui est-ce?
Tu es né(e) quand?
Les mois de l'année
Chiffres 59 – 100

Osobnostní a sociální 
výchova – rozvoj 
individuálních dovedností 
pro etické zvládnutí situací 
(sout�že, p�ijmout 
konkurenci, smysl pro 
spravedlivost, �estnost)

Výtvarná výchova 4. 
ro�ník – kresba rodiny
(využití v hodinách fr. 
jazyka)

Umí �íci, jaké je po�así
Umí vyjád�ít �innosti v budoucím �ase – futur proche
Umí �íci jednoduchou meteorologickou p�edpov��

Quel temps fait-il?
Qu'est-ce que tu mets?
Météo
�asování slovesa: aller
Futur proche

Umí �íci, jak se kdo cítí, jak se mu da�í
Umí vyjád�it své pocity
Umí �íci, kde ho bolí

Comment vas-tu?
Rozlišovat: "Il fait chaud, froid" a "J'ai chaud, froid"
J'ai faim, soif
J'ai mal à la …, au …, 

Pracovní �innosti 4. 
ro�ník – výroba loutek, 
ma�ásk� (využití v 
hodinách fr. jazyka)
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Umí vy�asovat a vhodn� používat vybraná slovesa ve 
všech osobách
Umí �íci, jakou �innost bude vykonávat
Zná názvy evropských zemí
Umí používat komparativ n�kterých adjektiv

Qu'est-ce que tu vas faire?
Výrazy množství: plus, moins
Komparativ: plus, moins + p�íd. Jméno
�asování sloves: être, aller, vouloir, avoir, savoir

Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech – žijeme v 
Evrop�, motivace k výuce 
cizích jazyk�, 
francouzština v Evrop� 
jako nástroj komunikace

Vlastiv�da 5. ro�ník – 
Žijeme v Evrop�

Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:
Osobnostní a sociální výchova – psychohygiena (pln�ní školních povinností, formování studijních dovedností), kreativita, originalita (popis, vypráv�ní), rozvoj individuálních dovedností pro etické 
zvládnutí situací – sout�že, p�ijmout konkurenci, smysl pro spravedlivost, �estnost
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – žijeme v Evrop�, motivace k výuce cizích jazyk�, francouzština v Evrop� jako nástroj komunikace

Používaná u�ebnice: Colette Samson:  Alex et Zoé 2, Paris, CLE International 2001



Vzd�lávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, p�edm�t: 1. cizí jazyk - francouzský jazyk, 2. v�kové období, 4. ro�ník

Ostatní:


