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Výstupy žáka
ZŠ Chrudim, U Stadionu
•

•

•

•
•
•

ročník

zodpovídá
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HAVELKOVÁ

Učivo – obsah

správně vyslovuje a čte nahlas •
foneticky správně, ovládá
•
základní fonetické jevy
•
francouzského jazyka
říká abecedu, správně hláskuje
slova a jména, pozdraví, počítá
do 20

pozdraví, rozloučí se, omluví
se, pořádá o informaci
v jednoduchém rozhovoru
představí se, zeptá se souseda
na jeho osobní údaje
vyplní základní údaje o sobě
v jednoduchém formuláři
rozumí krátkým a
jednoduchým pokynům a
otázkám, které jsou pronášeny
pomalu a s pečlivou
výslovností a reaguje na ně

vyučovací předmět

vstupní fonetický kurz
pozdravy, abeceda, jména, čísla od 0 do 20
frankofonie a frankofonní země,
internacionalismy

• Já a mé bydliště
Slovosled otázek a vět oznamovacích
Slovesa parler a être (oznamovací způsob a
zápor)
Státy a národnosti – shoda přídavných jmen
(rod mužský a ženský)

Mezipředmětové
vztahy

Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.

ČJ –
internacionalismy
ZE – francouzsky
mluvící státy světa

radiomagnetofon, internet
skupinová a párová práce
hry s kostkami
kalendář s francouzskými
jmény
atlas světa

ZE – státy Evropy a
Evropské unie

Učebnice
Le Français ENTRE NOUS
(kol. autorek, FRAUS, Plzeň,
2009)
+ pracovní sešit
+ audionahrávky
+doplňující materiály
Obrázky měst (Paříž, Brusel,
Lucemburk)

Poznámky

vzdělávací oblast
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•
•
•

•

•

•
•
•

představí členy své rodiny,
popíše rodinnou fotografii
vypráví příběh podle obrázků
rozumí jednoduchým
informačním nápisům a
orientačním pokynům
rozumí slovům a jednoduchým
větám v promluvě, která je
pronášena pomalu a zřetelně a
týká se známých témat
rozumí slovům a jednoduchým
větám, které se vztahují
k běžným tématům
umí se zeptat na čas
popíše kamarády nebo osobu
na obrázku
napíše jednoduché texty o své
rodině, škole a volném čase

vyučovací předmět

ročník

zodpovídá
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• Já a moje rodina
Rodina a její členové, rodokmen
Slovesa habiter, être, avoir
Otázka „Qui est-ce?“ (Kdo je to?)

VO – rodina a
rodokmen
ČJ – vyprávění
podle obrázkové
osnovy

fotografie rodiny
francouzské pohádky
(Charles Perrault)

vytvoření
rodokmenu
(arbre de famille)

• Můj každodenní život
Barvy, dny v týdnu, části dne, hodiny
Popis osoby – části těla
Určité a neurčité členy
Čtení s porozuměním, reakce na jednoduché
otázky

ČJ – sloh – popis
osoby

audionahrávky
práce se slovníkem

„Mon ami“
vyprávění o
kamarádovi

vzdělávací oblast
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•
•
•
•
•

•

•

•
•

pojmenuje školní předměty a
běžné pomůcky
představí svůj rozvrh
komunikuje ve třídě, odpovídá
na otázky, reaguje na pokyny
popisuje běžné činnosti dne
odpovídá na jednoduché
otázky týkající se jeho
samotného, rodiny, školy,
volného času a podobné
otázky pokládá
rozumí základním informacím
v krátkých poslechových
textech týkajících se
každodenních témat
stručně představí své zájmy a
záliby, zeptá se na záliby
spolužáků
ovládá základní matematické
operace s čísly do 100
rozumí krátkému
jednoduchému textu, zejména
pokud má k dispozici vizuální
podporu

vyučovací předmět

ročník

zodpovídá
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obrázky činností
práce na PC

• Škola
Pokyny ve třídě, vyučovací předměty
Hodiny
Slovesa préférer, commencer, aller,
vazba il y a

• Mé zájmy
Zájmy a záliby
Počítání do 100
Vazby sloves savoir, faire a se plaire
Otázka pomocí „Est-ce que“
Elize členu určitého

INF – internet

tvorba rozvrhu ve
francouzštině

miniprojekt –
známé osobnosti
frankofonních
zemí (tvorba
plakátu s daným
tématem)
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vyučovací předmět

ročník

zodpovídá
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INF – email,
elektronická
komunikace

práce s obrázky
číselné loto

miniprojekt –
pozvánka na
oslavu narozenin

ZE – regiony ČR

•

vyhledává informace o výletě • Den v přírodě
na internetu a popíše, jaké věci Jídlo a věci na cestu
a jídlo si vezme s sebou
Sloveso mettre
napíše pozdrav z výletu

práce ve skupinách
práce s počítačem,
elektronický slovník
mapa České republiky

tvorba plakátu
s tématem
vybraného
regionu

•
•

vyjádří cíl prázdninové cesty
napíše pozdrav z dovolené

ZE – oblíbená
turistická centra
INF – internet

práce na počítači

•
•
•
•
•

určí měsíc a roční období
domluví si čas a místo schůzky
napíše pozvánku a blahopřání
popíše části počítače
stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení

•

• Všechno nejlepší!
Roční období a měsíce v roce
Vyjádření vlastního názoru, souhlasu a
nesouhlasu
Zvratná slovesa
Blízký budoucí čas (futur proche)
Ukazovací zájmena nesamostatná

• Prázdniny
Prázdninové činnosti
Slovesa prendre, descendre, pouvoir, vouloir
Rozkazovací způsob

