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Výstupy žáka 
 ZŠ Chrudim, U Stadionu 

Učivo – obsah 
Mezipředmětové 

vztahy 

Metody + formy práce, 
projekty, pomůcky a učební 

materiály ad. 
Poznámky 

• popíše školní rozvrh, začátek a 
konec vyučování 

• popíše své volnočasové 
aktivity 

• zeptá se na cestu a vysvětlí 
cestu podle plánku 

• hovoří o tom, co se stalo 
• rozumí informacím v krátkých 

a jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně  

• zeptá se na základní informace 
a adekvátně reaguje v běžných 
formálních i neformálních 
situacích  

• vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři 

• Návrat do školy (Rentrée des classes) 
Škola, školní předměty a rozvrh hodin  
Dopravní prostředky a orientace ve městě  
Slovesa partir a sortir  
Passé composé s pomocným slovesem avoir  

VO – škola a 
školský systém ve 
Francii a u nás  

Učebnice 
Le Français ENTRE NOUS 
(kol. autorek, FRAUS, Plzeň, 
2010)  
+ pracovní sešit 
+ audionahrávky  
+ doplňkové materiály  

plán města 
Chrudim a Paříž  

• popíše byt, dům a svůj pokoj 
• popíše aktivity všedního dne, 

zeptá se spolužáka na jeho 
každodenní aktivity 

• rozumí obsahu jednoduché a 
zřetelně vyslovované promluvy 
či konverzace, která se týká 
běžného života 

• popíše osoby, místa a věci ze 
svého každodenního života 

• U mě doma (Chez moi)  
Bydlení a orientace v prostoru  
Číslovky řadové  
Passé composé s pomocnými slovesy avoir i 
être (i u zvratných sloves)  
• Shoda přídavných jmen v rodě a čísle 

ČJ – řečnické 
cvičení 
(prezentace 
Ma chambre) 

 miniprojekt  
Ma chambre  
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• zeptá se na konkrétní zboží a 
jeho cenu 

• vyjádří množství  
• rozumí běžným nápisům a 

orientačním pokynům  
• mluví o své rodině, 

kamarádech, škole a volném 
čase 

• Ke stolu! (A table!) 
Jídlo a stolování  
Nákupy v obchodě a na tržnici 
Sloveso boire  
Člen dělivý a předložka de po výrazech 
množství  
En ve funkci zájmena  
Zápor v passé composé  

 internet – francouzské 
recepty, francouzské 
kuchařky  

jednoduchý 
recept na 
oblíbené jídlo 
 
jídla typická pro 
vybrané regiony  

• popíše svátky, tradice a zvyky 
ve Francii a v České republice 

• zná významné státní svátky a 
jejich data 

• vyjádří preference  
• rozumí krátkým a 

jednoduchým textům, vyhledá 
v nich požadované informace  

• Svátky a tradice ve Francii a v ČR 
(Fêtes et traditions en France et en République 

tchèque)  
Svátky, tradice a zvyky  
Procvičování passé composé, členu dělivého a 
en ve funkci zájmena  
Vánoce ve Francii a u nás  
Francouzské koledy  

VO – státní svátky 
ve Francii a v ČR  
 
HV – známé 
francouzské koledy  

rozbalování „vánočních 
dárků“ – procvičování slovní 
zásoby  

 

• vyjádří preference a vlastní 
názor  

• odůvodní své rozhodnutí  
• napíše jednoduché texty o své 

rodině, škole a volném čase 

• To je roztomilé! 
(C´est chic, c´est chouette!) 
Oblečení a módní doplňky  
Slovesa savoir a voir   
Zájmenná příslovce y a en  
Postavení přídavných jmen  
Osobní zájmena ve 4. pádě (COD)  

 komentovaná módní 
přehlídka  
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• zeptá se někoho na zdraví  
• popíše vlastní zdravotní stav  
• vyjádří frekvenci děje 
• vypráví jednoduchý příběh či 

událost 

• Už je ti lépe? (Ça va mieux?)  
Lidské tělo, zdraví a nemoci 
Slovesa se sentir, devoir, venir  
Zápor ne…plus, ne…jamais  
Blízká minulost pomocí vazby venir de…  
Vyjádření času pomocí předložek 

VO – zdravý životní 
styl  
 

  

• popíše a stručně charakterizuje 
osobu, pohovoří o jejích 
vlastnostech  

• aktivně komunikuje přes 
internet 

• reaguje na jednoduché písemní 
sdělení  

• Společenský život ( Vivre ensemble) 
Vztahy v rodině a s přáteli  
Popis osoby 
Slovesa dire, vivre, connaitre, écrire  
Imparfait  
Osobní zájmena ve 3. pádě (COI)  
Vztažné věty s qui, que  
 

ČJ – popis osoby internet – představení sebe 
sama na některé ze sociálních 
sítí 

 

• představí jeden 
z frankofonních ostrovů 
z hlediska jeho fauny  

• popíše zvíře  
• porovná dvě věci nebo zvířata 

• Zooparky (Parcs animaliers)  
Orientace v prostoru – určení směru  
Názvy zvířat a jejich popis 
Druhý stupeň přídavných jmen 
Úvod do podmiňovacího způsobu  
 

ZE – frankofonní 
ostrovy  
 
PŘ – fauna 
frankofonních 
ostrovů  

internet – virtuální návštěvy 
zooparků a zoologických 
zahrad  
interaktivní tabule – 
prezentace a její komentář  

tvorba 
komentované 
prezentace  

 


