
Vzd�lávací oblast: rozši�ující oblast, p�edm�t: konverzace z 2. cizího jazyka - francouzský jazyk, 3. v�kové období, 9. ro�ník

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

Umí si koupit lístek na nádraží
Umí se orientovat na nádraží, na letišti
Umí požádat o n�které informace p�i 
cestování (p�íjezdy, odjezdy, p�ílety, 
odlety, doba letu, jízdní �ád atd.)
Umí požádat o n�které informace na pošt� 
(koupit pohled, známku)

On voyage
A la gare
Dans le train
A l'aéroport
A la poste
On téléphone
Moyens de transport
Civilisation – TGV, Airbus

Umí si rezervovat hotel
Umí se informovat o ubytování
Umí si �íci o ur�itý druh zboží v obchod�
Umí �íci, jakou chci velikost oble�ení
Zná názvy obchod�

A l'hôtel
On fait des achats
Dans les magasins
Vêtement, marchandise dans différents 
magasins

Umí se orientovat v knihovn�, v muzeu
Umí pohovo�it o oblíbené knize
Umí pohovo�it o oblíbeném spisovateli
Umí si domluvit sch�zku
Ovládá slovní zásobu: Internet, po�íta�

A la bibliothèque
Au musée
La lecture
Mon livre préféré
Informatique
Culture française à Prague – Institut français 
de Prague
Civilisation – Musée de Louvre,  Beaubourg
Ecrivains français: Jules Verne, Antoine de 
Saint–-Exupéry

Mediální výchova – 
informa�ní a 
komunika�ní 
technologie – 
využívání internetu, 
samostatné 
získávání v�domostí, 
srovnávání kultur, 
rozvíjení 
dialogických a 
prezenta�ních 
schopností

Informatika 7. 
ro�ník – práce s 
internetem

�eský jazyk 
(literatura) 6. 
ro�ník – P�íb�hy 
odvahy a 
dobrodružství 
(Jules Verne)
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Umí pohovo�it o zájmech mladých lidí
Umí �íci, jaké problémy mladí lidé 
p�ekonávají
Umí vyjád�it z �eho mají obavy, pocit 
nejistoty
Umí pohovo�it o vztahu mezi dospívajícími 
a rodi�i
Umí vyjád�it plány do budoucna

Les sports d'aventure
Les problèmes des adolescents (chômage, 
amour, maladies)
La relation – garçons et filles
Comment j'imagine mon avenir
Le rapport – parents et enfants

Multikulturní výchova 
– potírání rasismu, 
diskriminace
Osobnostní a sociální 
výchova – mezilidské 
vztahy (vedení 
dialogu, p�ekonávání 
p�edsudk�, vztahy v 
rodin�, diplomatické 
�ešení konflikt�)

Výchova ke zdraví 
9. ro�ník – vztahy 
v rodin�, problémy 
mladých lidí

Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

Používané dopl�kové materiály: EXTRA 2 a 3, Paris, Hachette 2002
                                              �asopis "Bonjour"

Multikulturní výchova – potírání rasismu, diskriminace
Osobnostní a sociální výchova – mezilidské vztahy (vedení dialogu, p�ekonávání p�edsudk�, vztahy v rodin�, diplomatické �ešení 
konflikt�)
Mediální výchova – informa�ní a komunika�ní technologie – využívání internetu, samostatné získávání v�domostí, srovnávání 
kultur, rozvíjení dialogických a prezenta�ních schopností

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. Pracují s internetem, u�í se samostatnému vyhledávání informací.


