
4.9.70. Konverzace ve francouzštině I 

Seminář je koncipován jako jednoletý a je určen pro žáky 4. ročníků a oktáv, kteří se 

připravují na maturitu. 

Náplní semináře je prohloubení znalostí reálií frankofonních zemí, rozšíření slovní zásoby v 

oblasti maturitních témat, zdokonalení se v porozumění ústnímu a písemnému projevu, jakož i 

v ústním a písemném vyjadřování. Cílem semináře je podrobná příprava jednotlivých 

maturitních témat. 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence sociální a personální  

 účinně spolupracuje ve skupině 

 dohodne se o práci, jejím průběhu a výsledcích 

 spoluvytváří pohodovou a přátelskou atmosféru 

 zvládá práci ve skupině 

 akceptuje a respektuje zvláštnosti jiných kultur 

 odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích a své jednání 

podle toho koriguje 

Kompetence komunikativní  

 získá schopnost pracovat v týmu 

 čte s porozuměním a zájmem odborný text 

 rozumí sdělením v cizím jazyce 

Kompetence k podnikavosti 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

 pracuje se slovníky (v multimediální i tištěné podobě) a s dalšími jazykovými 

příručkami 

 chápe práci jako proces, kontinuální a dlouhodobou záležitost 

 vytváří si pozitivní vztah k činnostem 

Kompetence občanská 

 posuzuje události veřejného života a respektuje různorodost hodnot a názorů 

Kompetence k řešení problémů 

 osvojí si základní myšlenkové operace 

 samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení 

 diskutuje o výsledcích 

 uplatňuje při nácviku vhodné metody a dovednosti již získané 

 řeší modelové situace z reálného života 

 aplikuje jednou vyřešený problém na jiné téma 

Kompetence k učení 



 chápe přínos osvojení cizího jazyka 

 motivuje se pro další učení a pozitivně hodnotí přínos učení pro svůj další život 

 systematizuje vědomosti a dovednosti, vědomě je používá pro svůj další rozvoj a 

uplatnění v praxi 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení 

 je schopen posoudit věrohodnost informačního zdroje 

 používá odborné terminologie a symboliky 

 kriticky hodnotí informace a tvořivě je zpracovává 

 efektivně využívá poznatky a informace o své zdatnosti a sám hledá způsoby rozvoje 

 samostatně si plánuje a organizuje pohybový režim 

 kriticky hodnotí pokrok při osvojování si dovedností, přijímá rady a z vlastních chyb a 

úspěchů přijímá poučení pro další práci 

 využívá a ověřuje efektivitu nových studijních metod 

 kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, 

kritiku a rady ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá ponaučení 

4. ROČNÍK - DOTACE: 2, VOLITELNÝ  

LES MASS-MÉDIAS  

Výstupy učivo 

Konverzuje na dané téma. 

Vyjádří svůj postoj a názor. 

Rozšíření slovní zásoby v oblasti Mass-

médias, získání nových výrazových obratů. 

Druhy jednotlivých masmédií, jejich role v 

každodenním životě, vztah žáků k 

masmédiím. 

LES SPORTS ET LES JEUX OLYMPIQUES  

Výstupy učivo 

Vyjádří svůj názor na důležitost sportu a na 

svůj vztah ke sportu. 

Dokáže konverzovat na dané téma. 

Shrne základní informace k Olympijským 

hrám. 

Jednotlivé sporty a jejich stručný popis. 

Význam a důležitost sportů v životě lidí. 

Rozdělení na letní a zimní sporty. 

Preference žáků. 

Historie Olympijských her. 

Krátká prezentace OH a sporty na nich 

zastoupené. 

LA CUISINE  

Výstupy učivo 

Dokáže srovnat českou a francouzskou 

kuchyni. 

Popíše rozdíly ve stolování a v jídle našich 

kultur. 

Vyjádří svůj vztah k jídlu. 

Popíše složení denní stravy. 

Nakoupí potraviny a specifikuje množství. 

Porovnání české a francouzské kuchyně. 

Potraviny, jídlo, pití, typické speciality. 

Recepty. 

Stolování. 

Role stravování v dnešním životě. 

Vztah k jídlu. 



Sdělí svůj oblíbený recept. 

LES FÊTES  

Výstupy učivo 

Dokáže vyjmenovat české a francouzské 

svátky během celého roku. 

Popíše průběh svátků a jejich tradice. 

Popíše slavení svátků ve své rodině. 

Vyjádří svůj vztah k svátků a k oslavám. 

Jednotlivé svátky v České republice a ve 

Francii. 

Rozdělení svátků na církevní a občanské. 

Tradice spojené se svátky. 

Oslavy (narozeniny, apod.). 

LA LITTÉRATURE FRANÇAISE  

Výstupy učivo 

Shrne základní informace o francouzské 

literatuře, vyjmenuje nejznámější autory a 

díla. 

Zařadí autory a díla do historického 

kontextu. 

Rozliší jednotlivé literární žánry. 

Popíše děj svého oblíbeného díla. 

Přehled nejznámějších a nejdůležitějších 

autorů a děl francouzské literatury. 

Můj oblíbený autor, moje oblíbené dílo. 

Literární žánry. 

LES MOYENS DE TRANSPORT  

Výstupy učivo 

Vyjmenuje jednotlivé dopravní prostředky 

obecně a ve svém městě, 

Popíše, jak se dopravními prostředky jezdí 

(zastávky, lístky, jízdní řády). 

Vyjádří svůj vztah k dopravním prostředkům 

a svoje preference. 

Dopravní prostředky. 

Nádraží, letiště, systém metra. 

Význam dopravních prostředků ve městech. 

Vztah k jednotlivým dopravním 

prostředkům. 

LES VÊTEMENTS  

Výstupy učivo 

Vyjmenuje jednotlivé kusy oblečení. 

Popíše, jaké oblečení se hodí k jaké 

příležitosti. 

Vyjádří svůj vztah k módě. 

Hovoří o módě v naší zemi a ve Francii. 

Oblečení. 

Móda. 

LE LOGEMENT  

Výstupy učivo 

Popíše své bydlení. 

Popíše bydlení svých snů. 

Bydlení. 



Porovná bydlení ve městě a na venkově. 

Je schopný vyjmenovat jednotlivé místnosti 

a jejich vybavení. 

Shrne výhody a nevýhody jednotlivých typů 

bydlení. 

Popis místností, vybavení domácnosti, 

jednotlivých místností. 

Lokalizace bydlení. 

LA VIE CULTURELLE  

Výstupy učivo 

Vyjmenuje jednotlivé oblasti kultury. 

Popíše kulturní život ve svém městě. 

Charakterizuje svůj vztah ke kultuře. 

Kino, divadlo, další představení. 

Výstavy, muzea, přednášky. 

Literatura. 

Hudba. 

NOTRE FAMILLE  

Výstupy učivo 

Popíše svou rodinu, jednotlivé členy rodiny, 

jejich věk, profesi, charakterizuje je. 

Charakterizuje vztahy ve své rodině a 

společné aktivity. 

Popíše roli rodiny ve společnosti. 

Rodina a její členové. 

Význam rodiny, rodinný život. 

Vztahy v rodině, setkávání se v rodině. 

Rodinné aktivity. 

MA JOURNÉE  

Výstupy učivo 

Popíše průběh svého vlastního dne a dne 

členů své rodiny. 

Vyjádří správně časová určení během dne. 

Správně pojmenovává jednotlivé aktivity. 

Popíše své zájmy a volný čas. 

Každodenní aktivity. 

Vyjádření času. 

Průběh dne jednotlivých členů rodiny. 

Zájmy. 

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (GÉOGRAPHIE, HISTOIRE, ÉCONOMIE)  

Výstupy učivo 

Lokalizuje Českou republiku, hlavní město a 

sousední státy. 

Popíše zeměpisnou polohu a geografii naší 

země. 

Chronologicky shrne nejdůležitější události a 

osobnosti v našich dějinách. 

Pohovoří o hospodářství naší země. 

Umístění České republiky, hlavní město, 

sousední země. 

Zeměpis. 

Historie. 

Hospodářství. 

LES MAGASINS ET LES RESTAURANTS 

Výstupy učivo 



Vyjmenuje jednotlivé obchody a 

charakteristické zboží pro obchody. 

Popíše restaurace, jídelní lístek. 

Objedná si jídlo v restauraci. 

Hovoří o stravování a o svém postoji k 

nakupování, o času stráveném nakupováním 

a o svých preferencích. 

Obchody. 

Restaurace. 

Stravování. 

LA FRANCE (GÉOGRAPHIE, HISTOIRE) 

Výstupy učivo 

Popíše umístění Francie a jejího hlavního 

města na mapě, hovoří o sousedních zemích. 

Popíše geografii Francie. 

Chronologicky shrne nejdůležitější události a 

osobnosti francouzské historie. 

Lokalizace Francie, hlavní město, sousední 

státy. 

Zeměpis. 

Historie. 

LA FRANCE (ÉCONOMIE, POLITIQUE)  

Výstupy učivo 

Popíše jednotlivá hospodářská odvětví 

Francie a ukáže nejdůležitější města, kde se 

průmysl nachází, popíše, jaký průmysl se 

kde nachází. 

Popíše stručně politický systém ve Francii. 

Hospodářství Francie. 

Politika. 

LES PAYS FRANCOPHONES  (EUROPE)  

Výstupy učivo 

Vyjmenuje frankofonní země Evropy. 

Popíše jednotlivé země, jejich hlavní město, 

geografii, průmysl, ale i známé osobnosti a 

charakteristické prvky. 

Frankofonní země Evropy. 

LA NATURE ET L´ENVIRONNEMENT  

Výstupy učivo 

Vyjmenuje základní pojmy popisující 

přírodu. 

Pojmenuje nejznámější flóru a faunu. 

Charakterizuje svůj vztah k přírodě. 

Hovoří o ochraně životního prostředí, o její 

důležitosti, o organizacích, o vlastním 

přispění k ochraně. 

Popíše systém třídění odpadů. 

Příroda. 

Životní prostředí. 

Třídění. 



LES VOYAGES  

Výstupy učivo 

Popíše svůj vztah k cestování. 

Vyjmenuje jednotlivé dopravní prostředky a 

jeho vztah k nim. 

Zarezervuje si pokoj v hotelu, koupí si 

jízdenku, zjistí potřebné informace k cestě a 

ubytování. 

Nazve správně země světa, používá správné 

předložky a národnosti. 

Cestování. 

Dopravní prostředky. 

Země světa. 

Před cestou a po cestě. 

PRAGUE  

Výstupy učivo 

Prezentuje základní informace o Praze. 

Chronologicky shrne nejdůležitější události a 

osobnosti v dějinách Prahy. 

Vyjmenuje a ukáže na mapě nejdůležitější 

památky Prahy. 

Připraví itinerář cesty do Prahy pro svého 

frankofonního přítele. 

Praha, základní údaje. 

Historie. 

Památky. 

Místopis. 

PARIS  

Výstupy učivo 

Prezentuje základní informace o Paříži. 

Chronologicky shrne nejdůležitější události a 

osobnosti v dějinách Paříže. 

Vyjmenuje a ukáže na mapě nejdůležitější 

památky Paříže. 

Připraví itinerář své cesty do Paříže. 

Paříž, základní údaje. 

Historie. 

Památky. 

Místopis. 

LES PAYS FRANCOPHONES (AMÉRIQUE, AFRIQUE)  

Výstupy učivo 

Vyjmenuje frankofonní země Ameriky a 

Afriky. 

Popíše jednotlivé země, jejich hlavní město, 

geografii, průmysl, ale i známé osobnosti a 

charakteristické prvky. 

Frankofonní země Ameriky a Afriky. 

NOTRE VILLE ET SES ENVIRONS  

Výstupy učivo 

Popíše naše město – umístí jej na mapě ČR. 
Naše město. 

Okolí našeho města. 



Hovoří o okolí našeho města, o zajímavých 

místech a větších městech. 

Vyjmenuje památky našeho města, shrne 

stručně jeho historii. 

Popíše zajímavá a svá oblíbená místa. 

Vyjmenuje aktivity v našem městě. 

Mluví o svém vztahu k městu. 

Památky a historie. 

Zajímavá místa. 

Životní prostředí, příroda a průmysl. 

Aktivity v našem městě. 

L´ENSEIGNEMENT  

Výstupy učivo 

Popíše vlastní školu a třídu. 

Prezentuje systém vzdělávání v ČR a ve 

Francii a srovná je, 

Popíše svou představu o vlastním dalším 

vzdělávání. 

Vyjádří svůj názor na význam vzdělávání. 

Škola. 

Třída. 

Systém vzdělávání. 

Vlastní vzdělávání. 

LA SANTÉ ET LES MALADIES  

Výstupy učivo 

Hovoří o svém zdraví. 

Vyjmenuje nemoci. 

Hovoří o návštěvách u lékaře, v lékárně či v 

nemocnici. 

Hovoří na téma důležitosti zdraví a zdravého 

způsobu života. 

Zdraví. 

Nemoci. 

V nemocnici. 

Pojištění. 

L´UNION EUROPÉENNE  

Výstupy učivo 

Shrne nejdůležitější cíle a poslání EU. 

Vyjmenuje nejdůležitější instituce EU. 

Vyjmenuje země EU, symboly, úkoly. 

Hovoří o vztahu naší země k EU. 

Evropská unie. 

 


