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

Umí popsat t�ídu  – vybavení, nábytek
Umí pohovo�it o škole
Rozumí základním pokyn�m u�itele
Zná názvy zam�stnání
Umí �íci, co pot�ebuje k vykonávání ur�ité 
profese (ná�adí, pom�cky)

Mon école – objets et meubles de la classe
J' imagine l'école idéale
Matières scolaires
Professions
Civilisation – système scolaire en France

Umí �íci, že jde do kina, divadla, na 
koncert
Umí si koupit, zamluvit lístek
Umí n�co �íci o obsahu kulturní akce, umí 
ji zhodnotit
Umí n�koho pozvat na kulturní akci
Umí pozvání p�ijmout, odmítnout
Umí pohovo�it o známé osobnosti

On va au cinéma, au théâtre, au concert
On prend des billets
Lexique de la culture
Personnages célèbres
Civilisation – chanteurs et acteurs français

Osobnostní a 
sociální výchova – 
cvi�ení dovednosti 
zapamatování, 
rozvíjení 
produktivních 
�e�ových 
dovedností, vedení 
dialogu, 
komunikace

Hudební výchova 
8. ro�ník – fr. 
hudba, sou�asná 
francouzská 
hudební scéna

Umí popsat �ásti lidského t�la
Umí �íci, kde ho bolí
Umí vyjád�it, jak se cítí
Umí �íci, co d�lá pro zachování dobrého 
zdraví

Partis du corps humain
Avoir mal à, au, aux …
Chez le médecin
Qu'est-ce que je fais pour être en bonne 
forme?
Civilisation – santé des Français, causes de la 
mortalité en France

rozvíjení 
produktivních 
�e�ových 
dovedností, vedení 
dialogu, 
komunikace

Výchova ke zdraví 
8. ro�ník– 
návykové látky 
škodí našemu 
zdraví
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Umí popsat p�írodu, krajinu
Umí pojmenovat zví�ata
Umí pohovo�it o ochran� životního 
prost�edí, co p�írod� škodí, jak se mám v 
p�írod� chovat atd.

La nature qui nous entoure
Le code de la nature
Les animaux dans la nature
Comment protéger l'environnement?
Le milieu naturel

Environmentální 
výchova – ochrana 
životního prost�edí, 
ekologie ve Francii, 
p�írodní rezervace 
ve Francii

P�írodopis 8. 
ro�ník – ochrana 
životního prost�edí, 
chování v p�írod�

Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

Používané dopl�kové materiály: EXTRA 2, Paris, Hachette 2002
                                              �asopis "Allons–y!"

Osobnostní a sociální výchova – cvi�ení dovednosti zapamatování, kreativita, prevence škodlivých zp�sob� chování a jednání, 
rozvíjení produktivních �e�ových dovedností, vedení dialogu, komunikace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – rozši�ování dovedností pot�ebných pro orientaci v evropském 
prost�edí
Environmentální výchova – ochrana životního prost�edí, ekologie ve Francii, p�írodní rezervace ve Francii

Konverza�ní témata budou mimo jiné vybírána na základ� aktuálních témat z odebíraných francouzských �asopis�, které budou 
odpovídat jazykové a mentální úrovni žák�. Žáci se u�í pracovat s originálním textem, mají p�ístup k aktuálním informacím, 
vlastními slovy sd�lují obsah textu.


