10 DÙVODÙ, PROÈ SE UÈIT FRANCOUZSKY:
Ø Jazyk, kterým se mluví po celém svìtì.
Ø Jazyk, který pomáhá najít práci a znásobí
vaše šance na mezinárodním trhu práce.
Ø Francouzština je mezinárodním jazykem
kuchynì, módy, výtvarného umìní, divadla,
filmu, tance a architektury.
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Ø Jazyk na cesty. Francie je jednou z
nejnavštìvovanìjších zemí na svìtì.
Ø Jazyk ke studiu na francouzských univerzitách.
Ø Jazyk mezinárodních vztahù. Francouzština
je oficiálním a pracovním jazykem Organizace
spojených národù, Evropské unie, UNESCO,
NATO, Mezinárodního olympijského výboru,
Èerveného køíže a nìkolika právních institucí
ve Štrasburku, Bruselu a Lucemburku.
Ø Jazyk, který otevírá dveøe do svìta, tøetí
nejpoužívanìjší jazyk na internetu.
Ø Jazyk, který se pøíjemnì studuje.
Ø Jazyk, který vám usnadní studium dalších
jazykù.
Ø Jazyk lásky a rozumu.

Tento projekt byl realizován za finanèní podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdìlení) odpovídá výluènì autor.
Publikace (sdìlení) nereprezentují názory Evropské komise
a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou
jejich obsahem.

CHCEŠ UMÌT FRANCOUZSKY?
JSI NA SPRÁVNÉ ADRESE!
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PARLEZ-VOUS FRANÇAIS?
Ø francouzština jako tzv. druhý cizí jazyk
ve ètyøletém i šestiletém cyklu studia
Ø výuka v multimediálních jazykových uèebnách
Ø moderní výukové materiály vèetnì autentických

Zkoušky DELF

(CD, DVD, TV5 MONDE, internet) a fr. uèebnice

Pøijï na
den otevøených dveøí
a dozvíš se více informací :o)

Ø možnost složit mezinárodní zkoušku DELF
Ø olympiády a soutìže ve francouzském jazyce

a støedních škol vydávaný francouzským
Ministerstvem školství

Ø úzká spolupráce s Francouzským velvyslanectvím
v ÈR a Aliance française v Ostravì

13. ledna 2015
od 13.00 - 17.30 hod.

ü Oficiální diplom pro žáky základních

Ø poznávací zájezdy do Francie (Paøíž, Bretaò,
Azurové pobøeží, aj.)
Ø v souèasné dobì je gymnázium souèástí
projektu Erasmus Plus KA1 s názvem

ü DELF se skládá ze 4 diplomù (A1, A2, B1, B2),
které odpovídají Spoleènému evropskému
referenènímu rámci pro jazyky
ü Zkoušky jsou platné na celém svìtì a po
celou dobu vašeho života. Jde o oficiální potvrzení
vaší jazykové úrovnì, které bývá èasto vyžadováno

„Francouzština na Gymnáziu Hranice“

nejen zamìstnavatelem, ale i napø. frankofonní
univerzitou nebo nìkterou z institucí Evropské unie.

