
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, p ředmět: 2. cizí jazyk - francouzský jazyk, 3. v ěkové období, 6. ro čník

Žákovské kompetence Učivo - obsah
Přiřazení okruhů 

průřezových témat
Mezipředmětové 

vztahy
Umí rozpoznat francouzštinu mezi ostatními jazyky, 
hláskuje, počítá od 1 do 10, komunikuje o školních 
záležitostech, vyjádří datum, pozdraví 

Abeceda, číslovky 1-10, neurčité členy, množné číslo podstatných jmen, školní potřeby, 
dny a měsíce

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

Zeměpis - 7. ročník 
(Státy světa)

Umí se představit, popíše a představí jiné osoby, zjistí 
osobní údaje, mluví o své rodině, sestaví jednoduché ( 
ústní i písemné ) sdělení týkající se situací souvisejících 
s životem v rodině, škole a probíranými tematickými 
okruhy, vyjádří přivlastňování

Národnosti, rodina, číslovky 20-59, povolání, popis osoby, časování nepravidelných 
sloves ETRE, AVOIR, ALLER, časování sloves 1.třídy, přídavná jména, přivlastňovací 
zájmena nesamostatná, členy určité a neurčité

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

Výchova ke zdraví - 6. 
ročník ( Rodina )

Umí přijmout a odmítnout návrh, vyjádří spokojenost a 
nespokojenost, popření skutečnosti,mluví o svém 
volném čase, používá dvojjazyčný slovník, vyhledá 
informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém 
slovníku

Všeobecný podmět ON, otázka s EST-CE QUE, tvoření záporu s NE…PAS, 
nepravidelné sloveso FAIRE, dělivé členy, množné číslo podstatných jmen, OUI-SI, 
volnočasové aktivity, sporty

Osobnostní a sociální 
výchova - osobnostní, 
sociální a morální rozvoj ( 
rozvoj schopností 
poznávání, kreativita, 
poznávání lidí, mezilidské 
vztahy, komunikace, 
kooperace a kompetice, 
řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti)

Umí vyjádřit čas, mluví o svém denním režimu, vypráví o 
právě probíhající události, písemně, gramaticky správně 
tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty

Zvratná slovesa, přítomný čas průběhový- ETRE EN TRAIN DE….., hodiny, školní 
rozvrh a předměty, číslovky 60-100, tělesné pocity, POURQUOI - PARCE QUE

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

Poznámky:
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Laboratorní práce:

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
(zmíněná průřezová témata prolínají veškerým učivem)              
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