Tematický plán

FRANCOUZSKÝ JAZYK
školní rok: 2019/2020

M l-A
vyučující: Mgr.i<ateřina Havrdová

učebnice: Generation A1

Vypracováno dle ŠVP „Na cestě“ ver.2.0 platného od 1.9.2019
Záˇí , říjen - Unitě 1

Slovní Zásoba (lexikum, témata): rodina, země, národnosti, domácí zvířata, dny v týdnu,

měsíce v roce, číslovky 0 - 69, třída, barvy
řečově dovednosti (komunikace): Seznámit se, pozdravit, představit sebe, druhého, zeptat

se na datum a říct kolikátěho je
gramatika: osobní zájmena, slovesa ovoir, être, členy určitě/neurčitě, tvoření ženského rodu

podstatných jmen, množně číslo, přivlastňovací zájmena

fonetika: znělý přizvuk, členy Lin/une, le/Ies
reálie: Francie a frankofonní země, rodina

listopad, prosinec - Unité 2

Slovní zásoba (lexikum, témata): povolání, různě předměty, průkaz totožnosti
řečově dovednosti (komunikace): kdo je to?, v tašce mám..., zeptat se a zdvořile odpovědět,

zeptat se na osobní informace

gramatika: ženský rod (2), tázací věta, zápor, slovesa 1.třídy, c'est/i lest, slovesa oller/venir

psaný projev: napsat zajímavě informace známé frankofonní osobnosti (Atelier vide'o)

fonetika: vázání, elize, stoupající a klesající intonace
leden, únor - Unité 3

slovní zásoba (Iexikum, témata): fyzický popis, charakterové vlastnosti
řečově dovednosti (komunikace): popsat vzhled a vlastnosti sve' i druhého

gramatika: ženský rod (3), Stažený člen, zdůrazňovací zájmena, il y o
fonetika: oteřené, zavřené, neznělé e
reálie: zajímavá místa ve Francii

březen,duben - Unité 3
slovní Zásoba (lexikum, témata): předložky místa, Čísla od 70, roční Období

řečové dovedností (komunikace): telefonovat
gramatika: tázací příslovce, předložky, Slovesa 2.třídyJT Slovesofoı're

reálie: popis známé frankofonní osobnosti

květen.. červen -Unité 4

Slovní Zásoba (Iexikum, tema): denní aktivity5 volný čas, škola, vyučovací předměty

řečove dovednosti (komunikace): popsat Svůj den, hodinya vyjádřit. frekvence,ł mluvit. o
Zálibách a prefeı'encích

gramatika: řadové číslovky, Zvľatná Slovesa:I Zvratna Zajınena:ť předložky mista, , tázací
Zájmena,J Zájmena 4.pádu (COD), nepravidelná Slovesa: [N'éffëren Se [even oppeZeJ-ç jerefz
gelełz achefer, [JJ-'endJ-'e

fonetika: hlásky u/y
reálie: volný řas Francouzů

Tematický plán

tnnncouzský Jazyk
Š_ko|ní rok: 2019/2020
Qčnık; BMW
rtjgyjiiˇiují_=_t;_j=:__Mgr.Kateřina Havrdová
učebnice: TendanceS A1, Tendanees A2

Vypracováno dle ŠVP „| cesta může být cíl“ ver.2.0 platného od 1.9.2019
Září v“ Unítě či

slovní zásoba (leaikum, témata): nakupování, obchody, způsoby placení
řečově dovednosti (komunikace): rozhovor v obchodě, použít různé Způsoby platby

gramatika: ukazovací zájmena, Srovnávání, Slovesa: ocheter, poyer, vendre
fonetika: vázání ve větách se Superlativem, výslovnost [ﬂ, [v]

reálie: nakupování ve Francii, dárky

projekt: darovat dárek

Říjen - listopad ﬂ“ Unitě 7
Slovní zásoba (lekikum, temata): navazování kontaktu, mluvit o práci, vztazích, zájmech

řečově dovednosti (komunikace): Seznámení se s někým, přátelské povídání

gramatika: zájmena 3. a ćinpádu, výrazy trvání (depuís, pendont), Slovesa: croíre, vívre, ploíre

psaný projev: blahopřát, poděkovat, omluvit se, pozvat někoho, vyjádřit přání
fonetika: navazování Sloves se zájmeny

reálie: Francouzi v cizině, přání k Novému roku, známé osobnosti z oblasti vědy

projekt: představit osobnost
prosinec -ﬂ Unitě 8

slovní zásoba (lekikom, témata): volný Čas, kino, koncert, divadlo, Sport

řeěově dovednosti (komunikace): vyprávět vzpomínku , vyjádřit Svůj názor
gramatika: im parfait, vztažná zájmena, zájmeno en, výrazy frekvence, Slovesa: Se roppeler,
entendre, perdre, mourír

fonetika: rozlišit passě oomposě a imparfait,

reálie: filmy, náboženství ve Francii, zpěváci, nejoblíbenější Sporty ve Francii
projekt: vytvořit televizní program

leden, únor --== Unite Q
slovní zásoba (Iexikurn, temata): bydlení, vybavení bytu/domu
řečově dovednosti (komunikace): popsat svůj pokoj, popsat cestu, domluvit si schůzku,

vyjádření nezbytnosti, potřeby za použití vazeb ílfout, ovoír besoín de

gramatika: zájmena y, vazba rozkazovacího způsobu se zájmenem, vyjádření pokračování
nebo ukončení činnosti pomocí výrazů toujours, encore/ne....plus, vyjádření návrhu (sí +
verbe au present), slovesa: mettre, peíndre, suívre
fonetika: výslovnost [r], [j]
reálie: Francouzi a bydlení, cesta do ciziny
projekt: představit si ideální bydlení

březen ==~ Tendence A2 --=- Unité O

Slovní zásoba (lesikam, těma): povídání o sobě, svých zainıech, představení druheho
Řeěove dovednosti (komunikace): Představení a vyjádření nazoru
Gramatika: Minulé ěasy
Fonetika: Rytmus, vázání
Reálie: Francouzština v praxi
duben, květen - Unitě 1
Slovní zásoba (leaikaın, těma): Jídlo, příprava večírku

Řeěove dovednosti (komunikace): Prezentace receptu, dialog v restauraci
Gramatika: Předmětová zájmena, nepřimá řeč

Fonetika: Vázání zájınen a samohlasky [i], [y], [u]

Reálie: Francouzská gastronomie, recepty
ěerven -Unitě z
Siovní zásoba (ieaiknm, těma): Studium, škola, vzdělávání

Řeěové dovednosti (komunikace): Mluvit o úspěších a neúspěsich

Gramatika: Budoucí Čas prostý a přechodník
Fonetika: Něme' e a koncovka »ment

Reálie: Skolský system ve Francii

'Tematický plán

ranucouzský mzvk
Školní rok: 20119/2020
M 7.VW

vyučující: Mgr.l(ateřina Havrolová
učebnice: Tendances A2, Tendarıces Bl

Vypracováno dle ŠVP „i cesta může být cíl" ver.l.3. platného od 1.9.2017

září ==~ﬂ Unitě 'ý
slovní zásoba (lekikum, temata): vyjádřit vlastnictví, popis předmětu ( tvar, váha, rozměr)

řečově dovednosti (i-tomunikace): zakázat, dát povolení, vyjádřit podobnost a odlišnost

gramatika: přivlastñovací zájmena, výrazy množství

fonetika: skupiny Souhlásek + r -i- samohláska

reálie: záchranný systém (policie, hasiči)
říjen, listopad ~===- Unítě 8

slovní zásoba (lexikum, těn'ıata): poznat cizí zemi, klima, krajina, zvyky a tradice

řečově dovednosti (komunikace): popsat plán cesty, způsob života

gramatika: fonetika: vázání vazby 'faire + inf., výslovnost plus, moìns
reálie: klima ve Francii, frankofonníturistická místa, tradice

prosinec, Leden -=-=- Unitě 9

slovní zásoba (lekikum, témata): rodina, domácí práce, vlastnosti, pocity, charakter

řečově dovednosti (komunikace): vyjádřit pocity, popsat někoho ( vnější i vnitřní popis),
mluvit o domácích pracech (rozhovory)

gramatika: podmínka, rozkaz, přechodník, příslovce, slovesa končící na -eíen eter, ener

fonetika: vázání foíre + ínfínítij'ˇ", výslovnost s plus, moíns
reálie: rodina a domácí práce, Společnost (rozdílnosti), územní rozdělení Francie, zámořské
oblasti Francie

ginor =-=- Tendences Bl -=- Unitě Ú
slovní zásoba (lekikum, temata): zdokonalení se'ˇ'učení, rozvoj strategií porozumění

řečově dovednosti (komunikace): různě úrovně jazyka
gramatika: automatismy, zájmena

řonetika: intonace, rozdělení výslovnosti dle významu

reálie: Francouzi a učení se cizím jazykům, absurdní divadlo, Články z tisku
březen, duben ==- Unite 1
slovní zásoba (lekikum, temata): média, politika, ekonomie

ˇečové dovednosti (komunikace): představit si následky Čínu, vyjádřit svůj názor
gramatika: podmiñovací způsob, vyjádření pochybnosti, jistoty
fonetika: hlásky [p!], [bl], [pr], [br]

reálie: budoucnost 'tisku a důvěra v média, mobilní telefon

květen, červen ==- Unité 2, Unité 3
slovní zásoba (lexikum, témata): budoucnost, styly oblečení, sport, cestování

řečove'Í dovednosti (komunikace): mluvit o své budoucnosti, přesvědčit někoho o svém

názoru/projektu, mluvit o výhodách, nevyhodách sportu, vyjádřit strach, obavy

gramatika: předbudoucř Čosﬁutur on térieur) přechodník (gérondif)
fonetika: výslovnost [y], [u], [i],

reálie: moda, vzhled, nové způsoby komunikace -- sociální sítě, selfie

Tematický plán

FRANCOUZSKÝ JAZYK
školní rok: 2019/2020

M 8.V, 8.W
vyučující: Mgr.|(ateřina Havrdová

učebnice: Dites - moi un peu, Vocabulaire essentiel du français 100%FLE + další materiály

Vypracováno dle ŠVP „l cesta může být cíl“ ver.1.3 platného od 1.9.2017

Září, Říjen - Unité 7, 8, Vocabulaire essentiel du français 100%FLE -L25

Slovní zásoba (lexikum, témata): život ve městě/ život na vesnici, výhody, nevýhody,
používání různých dopravních prostředků, počítač, používání moderních technologií, Sociální
sítě, média (tisk, internet, televize, rádio), důležité události v historii Francie

řečové dovednosti (komunikace): popsat čtvrt' kde bydlím, cestu do školy, poradit cestu
z bodu A do bodu B, představit jednotlivá média, vypravovat událost z novin, televizních
zpráv

gramatika: předložky místa, rozkazovací způsob
reálie: frankofonní země, Paříž, Praha, Ceská republika a můj region, cestování, média ve
Francii, historie Francie

Listopad, Prosinec - Unité 9,10

Slovní zásoba (lexikum, témata): Sporty- aktivní/pasivní, kolektivní/indìvidua'lní, vyjádření
emocí, pocitů, hovorové výrazy, volný čas, dnešní mladí lidé, kultura, svátky a tradice

řečové dovednosti (komunikace): dávat a rozumět pokynům trenéra/učitele TV, používání
subjonctivu v praxi, použití hovorových výrazů k vyjádření svého postoje k něčemu/někomu
v konkrétních Situacích, vyjádřit souslednost dějů, mluvit o kulturním životě obecně a ve
Svém okolí
gramatika: passé simple, trpný rod, subjonctif

reálie: populární sporty ve Francii, známí sportovci, kultura, svátky a tradice u nás a ve
Francü

Leden, Únor - Vocabulaire essentiel du français 100%FLE - L20, L6,7,17,18,19

slovní zásoba (Iexikum, témata): počasí, ekologie, zdraví, nemoci, příznaky, zdravý životní

styl, nehody, pojištění, civilizačníchoroby, jídlo

řečové dovednosti (komunikace): mluvit O počasí,roční období, oblečení, aktivity, příroda,
udržitelný rozvoj, Současné ekologické problémy, vysvětli jak vést zdravý Životní styl a Čemu

se vyhnout, způsoby Stravování

gramatika: opakování příslovcí

reálie: ekologie ve Francii, Sociální péče ve Francii, francouzské Speciality

Březen, Duben - Vocabulaíre essentiel du français 100%FLE - L9,10,11

Slovní zásoba (lexíkum, témata): školství, povolání, podnik, přijímací pohovor, životopis,

motivace

řečové dovednosti (komunikace): vyjádřit vůli, příkaz, povinnost, city, zdvořilostní fráze,
mluvit o povolání svych snů
gramatika: vztažná zájmena, ukazovací, COD, COI
reálie: školský systém u nás a ve Francii, firmy, globalizace, film Potiche

