
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, p ředmět: 2. cizí jazyk - francouzský jazyk, 3. v ěkové období, 7. ro čník

Žákovské kompetence Učivo - obsah
Přiřazení okruhů 

průřezových témat
Mezipředmětové vztahy

Umí popsat svoje město, čtvrť, vyjádří plán cesty, umí 
tykat a vykat, dá příkaz a pokyn, vyjádří nutnost, 
zdvořile o něco požádá

Předložky označující místo, stahování členů s předložkami A a DE, rozkazovací 
způsob, nepravidelná slovesa POUVOIR a VOULOIR, výraz IL FAUT, výraz IL Y 
A, město, obchody

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

Výchova k občanství - 6. ročník 
(Moje obec)

Umí komunikovat po telefonu,vypráví příběh v 
minulosti, popíše svůj víkend, vypráví anekdotu

Minulý čas- passé composé se slovesem avoir, příčestí minulé pravidelných i 
nepravidelných sloves, zápor v passé composé

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 zařadit událost do času a prostoru, mluví o svých 
budoucích plánech, mluví o svých prázdninových 
aktivitách, porozumí informacím o předpovědi počasí, 
odvodí pravděpodobný význam nových slov z 
kontextu textu, umí vyjádřit předpověď počasí

Budoucí čas složený- futur proche, názvy zemí, předložky u názvů zemí, počasí, 
prázdninové aktivity

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


