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

Umí pojmenovat hlavní budovy ve m�st�
Umí se zeptat na cestu
Umí popsat ulici, m�sto, kde bydlí
Zná názvy obchod�

Description de ma ville, de mon quartier, de 
ma rue
Les magasins à faire des achats

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech – 
rozši�ování 
dovedností 
pot�ebných pro 
orientaci v 
evropském 
prost�edí

Umí popsat byt, d�m
Umí sd�lit adresu, tel. �íslo
Umí se dotázat na adresu
Umí vyjád�it pozvání k návšt�v�
Zná názvy n�kterých zemí
Umí �íci, do jaké zem� chce jet, co ho na 
ni p�itahuje

Description de ma maison, de ma chambre, 
de notre appartement
Les noms des pays
D'où viens-tu?

Osobnostní a 
sociální výchova – 
utvá�ení dobrých 
mezilidských 
vztah�, základní 
dovednosti pro 
spolupráci

Umí pojmenovat �ásti oble�ení
Umí popsat oble�ení spolužáka
Umí vyjád�it, co se líbí, nelíbí

Le vêtement
Qu'est-ce que tu mets?
Description de la personne

Umí vyjád�it ro�ní období
Umí vyjád�it po�así
Umí �íci, jakým �innostem se v�nuje v 
r�zných ro�ních obdobích

Quel temps fait-il?
En quelle saison sommes-nous?
Qu'est-ce que je mets s'il pleut, s'il fait beau 
… ?
Météo

Zem�pis 7. ro�ník 
– p�írodní 
podmínky, podnebí 
Francie

Umít vyjád�it, kam pojede o prázdninách
Umí �íci, co bude d�lat o prázdninách
Umí �íci, jak si p�edstavuje ideální 
prázdniny
Umí pojmenovat n�která zví�ata

Mes projets de vacances
Mes vacances idéales
Les activités de vacances

Multikulturní 
výchova – odlišnost 
jako p�iležitost k 
obohacení
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Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

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

Osobnostní a sociální výchova – utvá�ení dobrých mezilidských vztah�, základní dovednosti pro spolupráci, prevence 
patologických jev� 
Multikulturní výchova – odlišnost jako p�iležitost k obohacení

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


