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

Umí pozdravit
Umí p�edstavit se
Umí pod�kovat
Umí se zeptat, jak se komu da�í
Zná francouzskou abecedu, umí spelovat 
své jméno a p�íjmení
Umí se omluvit

Se présenter
Comment tu t'appelles?
Où habites-tu?
Alphabet français

Osobnostní a 
sociální výchova – 
týmová spolupráce

Umí pojmenovat n�které p�edm�ty
Umí vyjád�it vlastnictví
Umí pojmenovat školní pot�eby
Umí pojmenovat barvy

Qu'est-ce que c'est?
J'ai …
De quelle couleur est …?
Il est, elle est
Exprimer la possession

 

Umí p�edstavit �leny své rodiny
Umí vyjád�it v�k
Umí popsat fyzický vzhled
Umí vyjád�it vlastnosti osoby

Ma famille et mes amis
Comment est-il?
Quel âge as-tu?
Parler de sa famille

Umí vyjád�it hodiny a umí popsat sv�j den, 
své každodenní �innosti
Umí pohovo�it o svých zájmech
Umí pojmenovat sporty
Umí pojmenovat n�které �innosti
Umí �íci, jak tráví volný �as
Umí �íci, jak se tráví volný �as ve Francii

Exprimer ses goûts
Les activités de loisirs
Le sport
Ma journée
La vie quotidienne en France

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech – 
každodenní život ve 
Francii
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Umí názvy n�kterých potravin
Umí �íci, co rád �i nerad jí
Umí si objednat jídlo v restauraci
Umí požádat o jídelní lístek
Umí se zeptat na cenu

Qu'est-ce que tu manges?
Au restaurant
Civilisation – cuisine française

Multikulturní 
výchova – pozitivní 
postoje k jinakosti a 
kulturní 
rozmanitosti, 
respektování 
kulturních, 
etnických a jiných 
odlišností

Umí vyjád�it nadšení, rozho��ení
Umí vyjmenovat školní p�edm�ty
Umí pohovo�it o školním rozvrhu

A l'école
Les matières du collège
Mon emploi du temps
J'imagine l'école idéale

Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Používané dopl�kové materiály: EXTRA 1, Paris, Hachette 2002
                                              �asopis "Allons–y!"

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – každodenní život ve Francii
Multikulturní výchova – pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti, respektování kulturních, etnických a jiných odlišností
Osobnostní a sociální výchova – týmová spolupráce
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Ostatní:

Konverza�ní témata budou mimo jiné vybírána na základ� aktuálních témat z odebíraných francouzských �asopis�, které budou 
odpovídat jazykové a mentální úrovni žák�. 
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