
Vzd�lávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, p�edm�t: 1. cizí jazyk - francouzský jazyk, 2. v�kové období, 5. ro�ník

Žákovské kompetence U�ivo - obsah MTZ, metodické 
poznámy

Mezip�edm�tové 
vztahy

Umí pojmenovat n�která jídla a potraviny
Umí názvy ovoce a zeleniny
Umí �íci, co jí k snídani, k ob�du, k ve�e�i
Umí si objednat jídlo v restauraci

Opakování u�iva 4. ro�níku
Est-ce que je peux avoir un sandwich?
�len d�livý
Je voudrais
Mon menu, ma recette préférée
Repas en France
Sl. "aimer"+ �len ur�itý

Pracovní �innosti 5. 
ro�ník – koláž jídel, 
potravin, výroba jídelního 
lístku (využití v hodinách 
fr. jazyka)

Umí vy�asovat a vhodn� používat slovesa: prendre, 
préférer
Umí �íci, �emu dává p�ednost, co rad�ji d�lá
Umí �íci, jaké má oblíbené zví�e

Qu'est-ce que tu préfères?
Sloveso "préférer"+ infinitiv
Používání �len�: �len ur�itý, neur�itý, d�livý

Umí pojmenovat n�která divoká zví�ata, exotická zví�ata
Umí �íci, �ím se které zví�e živí
Umí �íci, v jakém p�irozeném prost�edí zví�e žije
Umí správn� p�e�íst kratší text z francouzského 
originálu ve zjednodušené francouzštin� a zvládá 
vlastními slovy �íci obsah textu

Qu'est-ce qu'ils mangent?
Où vivent-ils?
�asování slovesa "vivre" – 3. osoba j. a mn. �.     
3. osoba j. a mn. �íslo u vybraných sloves + odlišnost ve výslovnosti   
Reálie Francie: národní parky, p�írodní krásy Francie

Environmentální výchova 
– ochrana životního 
prost�edí, chrán�ná 
zví�ata

Vlastiv�da 5. ro�ník –  
Evropa – Francie

Výtvarná výchova 5. 
ro�ník – kresba zví�at v 
jejich p�irozeném 
prost�edí (využití v 
hodinách fr. Jazyka)

Umí �íci, z �eho má strach, obavy
Umí vyjád�it sv�j postoj, souhlas, nesouhlas, údiv
Umí vyjmenovat n�které vlastnosti
Zná názvy n�kterých pohádkových postavi�ek
Zvládá popsat vzhled postavy

De quoi as-tu peur?
J'ai peur de …
Contraction des articles
Používání: Il y a, être
Ne … rien

Osobnostní a sociální 
výchova – morální rozvoj 
žáka – kladný vztah k 
p�írod�, ke zví�at�m, 
rozvíjení komunikativních 
a prezenta�ních 
schopností 

Pracovní �innosti 5. 
ro�ník – výroba loutek, 
ma�ásk� na dramatizaci 
francouzské pohádky, 
scénky

Umí se orientovat ve m�st�
Zná názvy n�kterých obchod�
Umí pojmenovat n�které budovy
Umí se zeptat na cestu, rozumí obsahu sd�lení
Umí �íci svou adresu, z jaké zem� pochází
Umí se orientovat ve francouzských mapách

Où habites-tu?
P�íslove�ná ur�ení místa: à gauche,  à droite, tout droit
Slovesa: tourner, traverser

Osobnostní a sociální 
výchova – rozvíjení 
komunikativních a 
prezenta�ních schopností 

Výtvarná výchova 5. 
ro�ník – obchody a zboží 
– kresba nebo koláž 
(využití v hodinách fr. 
jazyka)
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Umí vyjmenovat zájmy, koní�ky
Umí �íci, jak tráví volný �as b�hem �ty� ro�ních období
Umí pojmenovat n�které p�edm�ty
Rozlišuje �íslovky 100 – 1000 a umí je vhodn� používat

Qu'est-ce que tu collectionnes?
Sloveso: collectionner
Výraz množství: Combien de 
Zájmenné p�íslovce: en

Ur�uje polohu p�edm�tu
Umí pojmenovat nábytek a n�které p�edm�ty v dom�, 
byt�
Umí se vyjád�it v minulosti (vybraná slovesa)

Qu'est-ce que tu as perdu?
P�íslove�ná ur�ení místa
Minulý �as (pomocné sloveso "avoir" ) vybraných sloves

Umí �íci, kam pojede o prázdninách
Umí �íci, co si s sebou vezme
Umí �íci, jak bude trávit prázdniny
Umí popsat krajinu v lét�, prost�edí – mo�e, vesnice
Umí popsat zimní krajinu – hory

On part en vacances
Sloveso: partir, emporter
Je fais ma valise
Mes vacances idéales

Multikulturní výchova – 
kulturní diference, 
odlišnost jako p�íležitost k 
obohacení, potírání 
netolerance a xenofobie

Výtvarná výchova 5. 
ro�ník – trávení 
prázdnin, kresba krajiny 
(využití v hodinách fr. 
jazyka)

Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

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

Environmentální výchova – ochrana životního prost�edí, chrán�ná zví�ata, rezervace ve Francii
Osobnostní a sociální výchova – morální rozvoj žáka – kladný vztah k p�írod�, ke zví�at�m, rozvíjení komunikativních a prezenta�ních schopností 
Multikulturní výchova: kulturní diference, odlišnost jako p�íležitost k obohacení, potírání netolerance a xenofobie
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Ostatní:


