
Francouzský jazyk 
1. – 2. ročník šestiletého gymnázia (NSVG) 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Obsahové a organizační vymezení: 

 předmět francouzský jazyk je vytvořen ze vzdělávacího oboru DCJ a naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání; 

 cílem vzdělávání je dosažení jazykových znalostí a komunikačních dovedností odpovídajících úrovni A1 podle Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky; 

 předmět usiluje o osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností žáků dorozumět se tímto jazykem 
v běžných situacích. Výuka seznamuje žáky rovněž i s reáliemi Francie a dalších frankofonních zemí; 

 třída se dělí a výuka probíhá v jazykových skupinách. Hodiny jsou realizovány ve třídě určené pro výuku cizích jazyků, případně v kmenových 
třídách; 

 učitelé nemusí postupovat podle jednotné učebnice, ale volí si kombinaci výukových materiálů optimální pro danou skupinu tak, aby bylo co 
nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů; 

 v rámci předmětu je věnována pozornost dílčím aspektům průřezových témat, zejména však tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech a Výchova demokratického občana. 

 
 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 
Žák: 

 hledá souvislosti jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby. Tam, kde je to možné, využívá srovnání s jinými cizími jazyky, které zná, i 
s mateřštinou; 

 řeší úkoly, v jejichž rámci samostatně vyhledává a zpracovává základní informace z jednodušších cizojazyčných textů (práce s internetem); 
 pracuje s online slovníky a dalšími digitálními jazykovědnými příručkami. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 



 je ve výuce veden k modelovým situacím, se kterými se může setkat v praktickém životě (psaní dopisů, mailů na různá témata, rozhovory v různých 
kontextech, poslech neznámých mluvčích); 

 pracuje s cizojazyčnými texty přiměřené úrovně, což ho vede k domýšlení, hledání vzájemných souvislostí a smyslu sdělení. 
 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 
 skupinovým řešením úkolů v hodinách si rozvíjí své schopnosti spolupráce a osvojuje si pravidla práce v týmu; 
 v diskusi formuluje svá stanoviska a názory, respektuje názory jiných, odpovědně plní svěřené úkoly. 
 

Kompetence komunikativní 

Žák: 
 v rámci konverzace si kultivuje schopnost uvědomění si společných rysů lidí z různého jazykového prostředí; 
 si osvojuje schopnost plynulého ústního projevu; 
 zvládá komunikaci ve dvojici i ve skupině v různých modelových situacích; 
 žák je veden k aktivnímu vyjádření svého názoru a komentáře, popřípadě reakci na názory jiných v modelových situacích na sociálních sítích 

prostřednictvím digitálních technologií. 
 

 

Kompetence občanské 

Žák: 
 používá dosažených jazykových dovedností ke zodpovědnému chování a rozhodování i poskytnutí účinné pomoci v krizových situacích; 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí při výuce ve škole i mimo ni; 
 poznává kulturní prostředí francouzsky mluvících zemí a respektuje odlišnosti multikulturní společnosti. 
 

Kompetence pracovní 

Žák: 



 se učí zodpovědnému přístupu k plnění svých povinností, dodržování stanovených pravidel a závazků a k uvědomělému, správnému používání 
studijních materiálů a jazykových příruček pro samostatné studium; 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená 
rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření; 

 se učí tomu, aby si uvědomoval význam a možnosti využití získaných vědomostí a dovedností ve svém budoucím povolání. 
 

Kompetence digitální 

Žák: 
 je veden k osvojení cizího jazyka při současném využívání digitálních technologií, vyhledává informace v daném cizím jazyce a tyto informace 

vyhodnocuje a dále zpracovává; 
 využívá laptopu, tabletu, mobilního telefonu k okamžitého přístupu na internet; 
 je veden k respektování autorského zákona a k osvojování si zvyku uvádět bibliografické zdroje při šíření informací jiných autorů; 
 pracuje s vybranými internetovými aplikacemi, které jsou určeny pro studium cizího jazyka, k jejich používání, např. využívání online slovníků. 
 

 

 

 

Časová dotace v hodinách týdně: 

  

ročník 1. 2. celkem 

1. – 2. ročník NSVG  3 3 6 

  

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

1.6G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Seznámí se se správnou výslovností francouzských hlásek 
a hláskových skupin, foneticky správně a srozumitelně 
vyslovuje známou slovní zásobu.  
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje 
na ně. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 
témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. 
 
MLUVENÍ 

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 
Odpoví na jednoduché otázky týkající se jeho, jeho 
rodiny a nejbližšího okolí, zeptá se ostatních na 
základní údaje. 
Sdělí ústně základní údaje o své osobě, své rodině a 
běžných každodenních situacích. 
 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům. 
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou informaci. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k 
běžným tématům. 

 

Zvuková a grafická podoba jazyka  
 fonetické znaky (pasivně) 
 základní výslovnostní návyky 
 vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

 
Slovní zásoba 
 slovní zásoba v komunikačních situacích 

probíraných tematických okruhů  
 práce s online a interaktivními zdroji 
 terminologie daného jazyka pro práci digitálními 

technologiemi, vyhledávání na internetu 
 
Tematické okruhy 
 představování a první kontakty 
 rodina, zvířata 
 volný čas  
 povolání 
 dopravní prostředky 
 kalendářní rok (měsíce, dny v týdnu, hodiny) 
 reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

 
Mluvnice 
 rod podstatných jmen – členy určité a neurčité, 

plurál 
 číslovky 
 zájmena, předložky 
 základní slovesa  
 vyjádření přítomnosti a budoucnosti 
 rozkazovací způsob 

 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech  
 
 
Osobnostní a sociální 

výchova 

Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti: 

- já a moje rodina, mí 

přátelé 

- mé koníčky 

 
 
Multikulturní výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interaktivní výukové 
materiály, práce s 
elektronickým slovníkem. 

 
 
 
Projektové vyučování, 
práce ve dvojicích a 
skupinkách. 

 

 

Počítačové hry, kvízy, 
mluvnická cvičení sdílená 
online. 
 

 

Informační a 
komunikační 
technologie 
 

 

 

 
 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6G 

 

 

 

 

 

 

PSANÍ 

Vyplní základní údaje o sobě do formuláře. 
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. 
Sdělí písemně základní údaje o své osobě, své rodině 
a běžných každodenních situacích. Napíše krátkou 
textovou zprávu, ve které uvede informaci o místě a 
čase. 
 

 

 
POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních témat. 
Porozumí hlavním myšlenkám mluveného projevu na 
běžné téma, předneseného spisovně, jasně, ne příliš 
rychle. Rozliší jednotlivé mluvčí. 
Rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně 
reaguje.  
 
 

 

MLUVENÍ 

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a dalších osvojovaných témat. 

 otázka, zápor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvuková a grafická podoba jazyka  

 fonetické znaky (pasivně) 
 základní výslovnostní návyky 
 vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

 
Slovní zásoba 
 slovní zásoba v komunikačních situacích 

probíraných tematických okruhů (e-mail, chat, 
telefonování) 

 práce s online a interaktivními zdroji 
 elektronické formuláře – osobní údaje 

 
Tematické okruhy 
 jídlo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Sociální komunikace: 
- škola: vztahy mezi 
žáky a učiteli, násilí ve 
škole 
 
 
 
 
Výchova 

demokratického občana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Interaktivní výukové 
materiály, práce s 
elektronickým slovníkem. 

 
 
Počítačové hry, kvízy, 
mluvnická cvičení sdílená 
online. 
 
 
 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá. 
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
Čte plynule a orientuje se v jednoduchých krátkých 
textech, tvořenými známou slovní zásobou, vyhledá 
v textu hlavní myšlenky, správně hláskuje. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k 
běžným tématům. 
 
PSANÍ 

Napíše krátký e-mail o své osobě, rodině a svých zájmech. 
Vyplní jednoduchý elektronický formulář týkající se 
základních osobních údajů. 
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. 
 

 

 

 oblékání, nákupy 
 obec, domov 
 příroda a počasí 
 kalendářní rok (svátky, roční období) 
 lidské tělo, zdraví 
 zvířata, příroda 
 reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

 
Mluvnice 
 základní gramatické struktury a typy vět (jsou 

tolerovány elementární chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění) 

 determinanty 
 zájmena, přídavná jména, předložky 
 slovesa: (I. tř., II. tř. a III. tř. -výběr); nepravidelná 

a zvratná slovesa (výběr) 
 vyjádření minulosti a budoucnosti 
 vyjádření množství, srovnávání 

 

Téma soužití v domě a 
domovní řád, orientace 
na úřadech a 
komunikace 
v základních situacích 
na úřadě 
 
 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech  
 
 

 

 

 

Projektové vyučování,  
práce ve dvojicích a 
skupinkách. 

 

 

Informační a 
komunikační 
technologie 
 

 

 

 
 

 



Francouzský jazyk 
1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia, (3. – 6. ročník šestiletého gymnázia) 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Obsahové vymezení: 

 vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a 
jazyková komunikace z RVPG; 

 cílem vzdělávání je dosažení jazykových znalostí a komunikačních dovedností odpovídajících úrovni B1 podle Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky; 

 předmět usiluje o osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností žáků dorozumět se tímto jazykem 
v běžných situacích. Výuka seznamuje žáky rovněž i s reáliemi Francie a dalších frankofonních zemí; 

 výuka probíhá v jazykových skupinách, hodiny jsou realizovány ve třídě určené pro výuku cizích jazyků, případně v kmenových třídách;  
 učitelé nemusí postupovat podle jedné učebnice, ale volí si kombinaci výukových materiálů optimální pro danou skupinu tak, aby bylo co 

nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů; 
 talentovaní žáci mají možnost se zapojit do soutěží a olympiád ve francouzském jazyce; 
 v rámci předmětu je věnována pozornost dílčím aspektům průřezových témat, zejména však témat Osobnostní a sociální výchova a Výchova 

k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 
 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 

Kompetence k učení 

Žák: 

 si osvojuje různé přístupy ke studiu jazyka; 
 hledá souvislosti jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby. Tam, kde je to možné, využívá srovnání s jinými cizími jazyky, které zná, i 

s mateřštinou. 
 



Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

 samostatně řeší jazykové problémy a seznamuje se s komplexním charakterem jazyka; 
 pracuje s cizojazyčnými texty přiměřené úrovně, což ho vede k domýšlení, hledání vzájemných souvislostí a smyslu sdělení; 
 je ve výuce veden k modelovým situacím, se kterými se může setkat v praktickém životě (psaní dopisů, mailů na různá témata, rozhovory v různých 

kontextech, poslech neznámých mluvčích); 
 je veden ke zřetelné argumentaci při vyjadřování názorů v rámci konverzace na různá témata. 

 

Kompetence komunikativní, sociální a personální, občanská 

Žák: 

 rozvíjí své dovednosti spojné se čtením, poslechem, mluvením a psaním. Rozvoj komunikativní kompetence je obsažen v samé podstatě předmětu; 
 v rámci konverzace si kultivuje schopnost vyjádření vlastního názoru a jeho obhájení, stejně tak jako umění naslouchat názorům druhých a 

tolerovat odlišnosti; 
 žák je veden k aktivnímu vyjádření svého názoru a komentáře, popřípadě reakci na názory jiných v modelových situacích na sociálních sítích 

prostřednictvím digitálních technologií 
 nepodléhá předsudkům a stereotypům k jiným lidem a kulturám; 
 skupinovým řešením úkolů v hodinách si rozvíjí své schopnosti spolupráce a osvojuje si pravidla práce v týmu. 

 

 

Kompetence k podnikavosti 

Žák: 

 se učí zodpovědnému přístupu k plnění svých povinností, dodržování stanovených pravidel a závazků; 
 zná možnosti uplatnění jazykového vzdělávání na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost; 
 dokáže se písemně i verbálně seberealizovat při vstupu na trh práce; 
 se učí uvědomovat si význam a možnost využití získaných vědomostí a dovedností ve svém budoucím povolání. 

 



Kompetence digitální 

Žák: 
 je veden k osvojení cizího jazyka při současném využívání digitálních technologií, vyhledává informace v daném cizím jazyce a tyto informace 

vyhodnocuje a dále zpracovává; 
 využívá laptopu, tabletu, mobilního telefonu k okamžitého přístupu na internet; 
 je veden k respektování autorského zákona a k osvojování si zvyku uvádět bibliografické zdroje při šíření informací jiných autorů; 
 zvažuje rizika a přínosy digitálních technologií; 
 jedná eticky v digitálním prostředí, respektuje druhé; 
 pracuje s vybranými internetovými aplikacemi, které jsou určeny pro studium cizího jazyka, k jejich používání, např. využívání online slovníků. 

 

 

 

Časová dotace 

   

ročník 1. (3.) 2. (4.) 3. (5.) 4. (6.) celkem 

1. – 4. ročník čtyřletého 
gymnázia  4G 

3 3 3 4 13 

3. – 6. ročník šestiletého 
gymnázia  6G 

3 3 3 4 13 

  

 

 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

1.4G 

(3.6G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptivní řečové dovednosti 

Seznámí se se správnou výslovností německých 
hlásek a hláskových skupin, foneticky správně a 
srozumitelně vyslovuje známou slovní zásobu.  
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu. 
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům. 
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou informaci. 
 

Produktivní řečové dovednosti 

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. 
Sdělí ústně základní údaje o své osobě, své rodině, 
vzdělání a běžných každodenních situacích. 
 

Interaktivní řečové dovednosti        

Vyplní základní údaje o sobě do formuláře. 
Sdělí písemně i ústně základní údaje o své osobě, své 
rodině a běžných každodenních situacích. Zeptá se 

Zvuková a grafická stránka jazyka  
 fonetické znaky (pasivně) 
 základní výslovnostní návyky 
 vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

 
Mluvnice 
 rod podstatných jmen – členy určité a neurčité, 

plurál 
 číslovky 
 zájmena, předložky 
 základní slovesa  
 vyjádření přítomnosti a budoucnosti 
 otázka, zápor  

 
Komunikační situace a funkce 
 pozdrav, přivítání 
 oslovení kamaráda, dospělého 
 souhlas, nesouhlas 
 schopnost požádat o zopakování 
 blahopřání 
 elektronické formuláře – osobní údaje 

 
Tematické okruhy 
 představování a první kontakty 
 rodina, zvířata 
 vzhled a charakter člověka 
 povolání 
 dopravní prostředky 
 kalendářní rok (měsíce, dny v týdnu, hodiny) 

 
Osobnostní a sociální 
výchova  
 
Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech  

 
 
Environmentální výchova 
 
 
Mediální výchova 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyhledávání 
informačních a 
vzdělávacích databází a 
výukových programů. 
 
Projektová činnost, 
skupinové aktivity s 
využitím laptopu, 
tabletu, mobilního 
telefonu, okamžitého 
přístupu na internet. 
Komunikace na 
internetu. 
 
 
Práce s online a 
interaktivními zdroji. 
 
Komunikační situace a 
funkce, tematické okruhy 
a reálie francouzsky 
mluvících zemí jsou 
probírány v jednotlivých 
ročnících v návaznosti na 
výukový materiál. 

 

 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 

 

 

 

2.4G 

(4.6G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ostatních na základní údaje. Napíše pohlednici nebo 
krátký email. Sestaví a velmi stručně vyhodnotí 
anketu. Napíše krátkou textovou zprávu, ve které 
uvede informaci o místě a čase. 
 

 

 

Receptivní řečové dovednosti 

Rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat. 
Porozumí hlavním myšlenkám mluveného projevu 
na běžné téma, předneseného spisovně, jasně, ne 
příliš rychle. Rozlišuje jednotlivé mluvčí. 
Rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně 
reaguje.  
Čte plynule a orientuje se v jednoduchých krátkých 
textech, tvořených známou slovní zásobou, vyhledá 
v textu hlavní myšlenky, správně hláskuje. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 
vztahují k běžným tématům. 
 

Produktivní řečové dovednosti 

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, bydlení, 
volného času a dalších osvojovaných témat. 

 reálie zemí příslušných jazykových oblastí 
 
 
 
 
 
 
 
Zvuková a grafická stránka jazyka  

 fonetické znaky (pasivně) 
 základní výslovnostní návyky 
 vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

 
Mluvnice 
 základní gramatické struktury a typy vět  
 determinanty 
 zájmena, přídavná jména, předložky 
 slovesa: (I. tř., II. tř. a III. tř. -výběr); nepravidelná 

a zvratná slovesa (výběr) 
 rozkazovací způsob 
 vyjádření minulosti a budoucnosti 
 vyjádření množství, srovnávání 

 
Komunikační situace a funkce 
 vyjádření názoru, doporučení, (ne)spokojenosti 
 pozvání, odmítnutí, žádost, příkaz 
 psaní vzkazu, inzerátu 
 popis cesty 
 návrh, omluva 
 email, chat, telefonování 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 
výchova  
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech  
 
 
Multikulturní výchova 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce s online a 
interaktivními materiály. 
 
 
Vyhledávání 
informačních a 
vzdělávacích databází a 
výukových programů. 
 
 
Projektová činnost, 
skupinové aktivity s 
využitím laptopu, tabletu, 
mobilního telefonu, 
okamžitého přístupu na 
internet. Komunikace na 
internetu. 
 
 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4G 

(5.6G) 

 

 

 

 

Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, bydlení, trávení volného 
času a podobné otázky pokládá. Napíše jednoduché 
texty, krátký email týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat. 
 

Interaktivní řečové dovednosti 

Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.  
Vyplní jednoduchý elektronický formulář. 
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 
Napíše pozvánku a přání k narozeninám, 
Navrhuje program. 
 

 

 

 

Receptivní řečové dovednosti 

Rozumí hlavním myšlenkám autentického 
mluveného i písemného projevu proneseného 
standardním tempem a běžnou výslovností. Rozumí 
složitějšímu a stylisticky diferencovanějšímu projevu 
na aktuální téma. 
V souvislém složitějším rozhovoru rodilých mluvčích 
vedeném ve standardním tempu a méně pečlivou 

 
Tematické okruhy 
 jídlo a nakupování 
 režim dne, volnočasové aktivity 
 volný čas 
 bydlení  
 reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zvuková a grafická stránka jazyka 

 výslovnost obtížných hláskových skupin, přízvuk  
 intonace v přímých a nepřímých otázkách 
 pravopis obtížných (nahromaděných) hláskových 

skupin 
 
Mluvnice 

 podstatná jména, determinanty I. 
 stupňování, skloňování přídavných jmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální 
výchova  
 
 
Multikulturní výchova 
 
 

Počítačové hry, kvízy, 
mluvnická cvičení sdílená 
online. 
 
Komunikační situace a 
funkce, tematické okruhy 
a reálie francouzsky 
mluvících zemí jsou 
probírány v jednotlivých 
ročnících v návaznosti na 
výukový materiál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s interaktivními 
materiály. 
 
 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výslovností, příp. textu získá základní informace. 
Rozezná téma složitějšího rozhovoru či textu. 
Odhadne význam neznámých slov, slovních spojení a 
frazeologismů ve složitějším kontextu na základě 
kontextu a obsahu předcházejícího textu či hovoru. 
Užívá techniky rychlého čtení pro vyhledávání 
klíčových slov a hlavních myšlenek v krátkém i 
delším textu. 
 

Produktivní řečové dovednosti 

Vyjádří své myšlenky slovně i písemně přiměřenou 
formou. Respektuje mluvnická pravidla, zdvořilostní 
normy. Užívá běžných, situaci přiměřených výrazů a 
frazeologických obratů. Vyjadřuje se přiměřeným 
tempem, plynule a foneticky správně. 
Vysvětlí svůj postoj a své plány a zdůvodní je. 
Umí popsat zážitky a pocity. Umí napsat email a 
krátkou zprávu. Formuluje odpověď na fóru 
s doporučením. 
 

Interaktivní řečové dovednosti 

Umí vyzvat partnera, aby vyjádřil svůj názor a 
dovede si obhájit své stanovisko.  
Dovede si proradit s většinou situací, se kterými se 
může potkat v běžném životě. 
 

 řadové číslovky, zájmena I. 
 příslovce, předložky, spojky 
 zvratná slovesa, slovosled 
 vyjádření přítomnosti, minulosti a 

budoucnosti 
 rozkazovací způsob 
 spojování vět 

 
Komunikační situace a funkce 

 vyjádření názoru, postoje, přesvědčení, nejistoty, 
souhlasu 

 dotaz na názor, postoj, řešení 
 vysvětlení problému a návrh jeho řešení 
 krátké autentické TV reportáže v návaznosti na 

tematické okruhy 
 internet – webové stránky ve francouzštině: 

oblíbené turistické cíle, počasí 
 
Tematické okruhy 

 cestování, veřejná doprava, služby, dovolená 
 móda a životní styl, oblečení, nakupování 
 příroda a počasí 
 péče o zdraví, lidské tělo 
 reálie francouzsky mluvících zemí 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech  

 
 
 
Environmentální výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhledávání 
informačních a 
vzdělávacích databází a 
výukových programů. 
 
Projektová činnost, 
skupinové aktivity s 
využitím laptopu, 
tabletu, mobilního 
telefonu, okamžitého 
přístupu na internet. 
Komunikace na 
internetu. 
 

 

Počítačové hry, kvízy, 
mluvnická cvičení sdílená 
online. 
 

 
Komunikační situace a 
funkce, tematické okruhy 
a reálie francouzsky 
mluvících zemí jsou 
probírány v jednotlivých 
ročnících v návaznosti na 
výukový materiál. 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

4.4G 

(6.6G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptivní řečové dovednosti 

Při čtení dbá na správný slovní a větný přízvuk a 
intonaci. 
Vyhledá požadovanou informaci i v textu, kterému 
nerozumí zcela přesně (globální čtení a poslech). 
Odvodí význam internacionalismů. 
Rozumí autentickým nahrávkám. Srozumitelně 
interpretuje přečtený nebo vyslechnutý text se 
slovní zásobou na dané téma. 
Formuluje svůj názor k jeho obsahu a dokáže jej 
v rámci diskuse obhájit. 
Žák rozumí novinovému článku a učí se odlišit fake 
news od seriózních zpráv. 
 

Produktivní řečové dovednosti 

Formuluje svůj názor písemnou i ústní formou 
převážně gramaticky správně v krátkém projevu. 
Reaguje v běžných situacích odpovídajícím 
způsobem a gramaticky správně za použití probrané 
slovní zásoby a frazeologie. 
Při komunikaci se vyjadřuje srozumitelně, hovoří 
plynule a dbá na slovní a větný přízvuk a větnou 
intonaci. 
 
Interaktivní řečové dovednosti 

Napíše pozvánku, příspěvek na sociální sítě. 
Formuluje jednoduchý článek. 

Zvuková a grafická stránka jazyka 
 typické zvukové rysy francouzského jazyka – 

intonace, melodie, vázání, rytmus 
 upevňování výslovnostních návyků a 

pravopisu 
 
Mluvnice 

 podstatná jména, přídavná jména II., 
determinanty II., zájmena II. 

 konjunktiv 
 příslovce a příslovečná určení, předložky, 

spojky 
 slovesa: (I. tř., II.tř. a  III.tř.-výběr); 

nepravidelná a zvratná slovesa, slovesné 
formy 

 vyjádření přítomnosti, minulosti a 
budoucnosti 

 trpný rod 
 

Komunikační situace a funkce 
 vyjádření možnosti/nemožnosti, nutnosti, 

schopnosti, pochvaly, pokárání 
 vyjádření obavy, vděčnosti, sympatie, 

lhostejnosti 
 výměna zákl. informací, internet, telefon 
 krátký písemný projev, delší písemný projev – 

interview 
 zaznamenání slyšeného textu (v návaznosti na 

tematické okruhy)  
 

Osobnostní a sociální 
výchova  

 

Environmentální výchova 
 
Mediální výchova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s interaktivními 
materiály. 
 
 
Vyhledávání 
informačních a 
vzdělávacích databází a 
výukových programů. 
 
Projektová činnost, 
skupinové aktivity s 
využitím laptopu, 
tabletu, mobilního 
telefonu, okamžitého 
přístupu na internet. 
Komunikace na 
internetu. 
 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokáže vyplnit formuláře a smlouvy ke službám. 
Aktivně se zapojuje do rozhovoru. 
Vyzve partnera, aby vyjádřil svůj názor na 
diskutované téma, předkládá své argumenty pro a 
proti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematické okruhy 
 sport, zdravý životní styl 
 svátky a zvyky 
 volný čas 
 komunikace, média 
 vzdělání, studium 
 reálie francouzsky mluvících zemí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počítačové hry, kvízy, 
mluvnická cvičení sdílená 
online. 
 
 
Komunikační situace a 
funkce, tematické okruhy 
a reálie francouzsky 
mluvících zemí jsou 
probírány v jednotlivých 
ročnících v návaznosti na 
výukový materiál. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

3.6G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptivní řečové dovednosti 

Rozumí hlavním myšlenkám autentického 
mluveného i písemného projevu proneseného 
standardním tempem a běžnou výslovností. Rozumí 
složitějšímu a stylisticky diferencovanějšímu projevu 
na aktuální téma. 
V souvislém složitějším rozhovoru rodilých mluvčích 
vedeném ve standardním tempu a méně pečlivou 
výslovností, příp. textu získá základní informace. 
Rozezná téma složitějšího rozhovoru či textu. 
Odhadne význam neznámých slov, slovních spojení a 
frazeologismů ve složitějším kontextu na základě 
kontextu a obsahu předcházejícího textu či hovoru. 
Užívá techniky rychlého čtení pro vyhledávání 
klíčových slov a hlavních myšlenek v krátkém i 
delším textu. 
 

Produktivní řečové dovednosti 

Vyjádří své myšlenky slovně i písemně přiměřenou 
formou. Respektuje mluvnická pravidla, zdvořilostní 
normy. Užívá běžných, situaci přiměřených výrazů a 
frazeologických obratů. Vyjadřuje se přiměřeným 
tempem, plynule a foneticky správně. 
Vysvětlí svůj postoj a své plány a zdůvodní je. 
Umí popsat zážitky a pocity. Umí napsat email a 
krátkou zprávu. Formuluje odpověď na fóru 
s doporučením. 

 

Zvuková a grafická stránka jazyka 

 výslovnost obtížných hláskových skupin, přízvuk  
 intonace v přímých a nepřímých otázkách 
 pravopis obtížných (nahromaděných) hláskových 

skupin 
 
Mluvnice 

 podstatná jména, determinanty I. 
 stupňování, skloňování přídavných jmen 
 řadové číslovky, zájmena I. 
 příslovce, předložky, spojky 
 zvratná slovesa, slovosled 
 vyjádření přítomnosti, minulosti a 

budoucnosti 
 rozkazovací způsob 
 spojování vět 

 
Komunikační situace a funkce 

 vyjádření názoru, postoje, přesvědčení, nejistoty, 
souhlasu 

 dotaz na názor, postoj, řešení 
 vysvětlení problému a návrh jeho řešení 
 krátké autentické TV reportáže v návaznosti na 

tematické okruhy 
 internet – webové stránky ve francouzštině: 

oblíbené turistické cíle, počasí 
 
Tematické okruhy 

 cestování, veřejná doprava, služby 

 
Osobnostní a sociální 
výchova  
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech  
 
 
Mediální výchova 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interaktivní výukové 
materiály, využívání 
online monolingválních a 
bilingválních slovníků. 

 
 
 
Využití digitálních 
technologií ve výuce k 
rozvíjení řečových 
dovedností, jazykových 
prostředků atd.  

 
 
Projektové úlohy, 
písničky (dle časových 
možností). 
 

 
Terminologie daného 
jazyka pro práci 
digitálními 
technologiemi, 
vyhledávání na 
internetu. 
 
 
 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 

 

 

 

 

 

4.6G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktivní řečové dovednosti 

Umí vyzvat partnera, aby vyjádřil svůj názor a 
dovede si obhájit své stanovisko.  
Dovede si proradit s většinou situací, se kterými se 
může potkat v běžném životě. 
 
 

 

Receptivní řečové dovednosti 

Při čtení dbá na správný slovní a větný přízvuk a 
intonaci. 
Vyhledá požadovanou informaci i v textu, kterému 
nerozumí zcela přesně (globální čtení a poslech). 
Odvodí význam internacionalismů. 
Rozumí autentickým nahrávkám. Srozumitelně 
interpretuje přečtený nebo vyslechnutý text se 
slovní zásobou na dané téma. 
Formuluje svůj názor k jeho obsahu a dokáže jej v 
rámci diskuse obhájit. 
Žák rozumí novinovému článku a učí se odlišit fake 
news od seriózních zpráv. 
Využívá různé druhy online slovníků, informativní 
literaturu, encyklopedie a média. 
 
 

 móda a životní styl, oblečení, nakupování 
 počasí 
 péče o zdraví, lidské tělo 
 reálie francouzsky mluvících zemí 

 

 

 

 

Zvuková a grafická stránka jazyka 
 typické zvukové rysy francouzského jazyka – 

intonace, melodie, vázání, rytmus 
 upevňování výslovnostních návyků a 

pravopisu 
 
Mluvnice 

 podstatná jména, přídavná jména II., 
determinanty II., zájmena II. 

 konjunktiv 
 příslovce a příslovečná určení, předložky, 

spojky 
 slovesa: (I. tř., II.tř. a  III.tř.-výběr); 

nepravidelná a zvratná slovesa, slovesné 
formy 

 vyjádření přítomnosti, minulosti a 
budoucnosti 

 trpný rod 
 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 
výchova  
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech  
 

 

Mediální výchova 

 

 

 

 

 

 
Komunikační situace a 
funkce, tematické okruhy 
a reálie francouzsky 
mluvících zemí jsou 
probírány v jednotlivých 
ročnících v návaznosti na 
výukový materiál. 

 
Interaktivní výukové 
materiály, práce s 
elektronickým slovníkem, 
online encyklopedie, knih 
a výukové programy do 
francouzštiny. 

 
Vyhledávání informací 
online (vybrané zdroje), 
využití možností 
prohlížečů a internetu k 
přípravě na výuku, 
sdílení dat a prezentace 
dat v rámci školy. 
 
 

Komunikační situace a 
funkce, tematické okruhy 
a reálie francouzsky 
mluvících zemí jsou 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6G 

 

 

 

 

 

Produktivní řečové dovednosti 

Formuluje svůj názor písemnou i ústní formou 
převážně gramaticky správně v krátkém projevu. 
Reaguje v běžných situacích odpovídajícím 
způsobem a gramaticky správně za použití probrané 
slovní zásoby a frazeologie. 
Při komunikaci se vyjadřuje srozumitelně, hovoří 
plynule a dbá na slovní a větný přízvuk a větnou 
intonaci. 
 
Interaktivní řečové dovednosti 
Napíše pozvánku, příspěvek na sociální sítě. 
Formuluje jednoduchý článek. 
Dokáže vyplnit formuláře a smlouvy ke službám. 
Aktivně se zapojuje do rozhovoru s rodilým 
mluvčím, vyzve partnera, aby vyjádřil svůj názor na 
diskutované téma, předkládá své argumenty pro a 
proti. Umí svůj projev převést do digitální podoby. 
 
Receptivní řečové dovednosti 

Rozumí hlavním myšlenkám autentického psaného i 
mluveného projevu proneseného standardním 
tempem a běžnou výslovností. 
Rozumí složitějšímu a stylisticky diferencovanějšímu 
projevu na aktuální téma. Odhadne význam 
neznámých slov, slovních spojení a frazeologismů ve 
složitějším kontextu na základě kontextu a obsahu 
předcházejícího textu. 

Komunikační situace a funkce 
 vyjádření možnosti/nemožnosti, nutnosti, 

schopnosti, pochvaly, pokárání 
 vyjádření obavy, vděčnosti, sympatie, 

lhostejnosti 
 výměna zákl. informací, internet, telefon 
 krátký písemný projev, delší písemný projev – 

interview 
 zaznamenání slyšeného textu (v návaznosti na 

tematické okruhy)  
 

Tematické okruhy 
 sport, zdravý životní styl 
 svátky a zvyky 
 volný čas 
 komunikace, média 
 vzdělání, studium 
 reálie francouzsky mluvících zemí 

 

Zvuková a grafická stránka jazyka 

 složitější fonetické jevy 
 slovní přízvuk u řetězení slov 
 upevňování pravidel pravopisu 

 
Mluvnice 

 podstatná jména, přídavná jména III.,  
determinanty III., zájmena III. 

 příslovce, předložky, spojky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech  

 

 

probírány v jednotlivých 
ročnících v návaznosti na 
výukový materiál. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interaktivní výukové 
materiály, využívání 
online monolingválních a 
bilingválních slovníků. 

 

 

 

Projektová činnost, 
skupinové aktivity s 
využitím laptopu, tabletu, 
mobilního telefonu, 
okamžitého přístupu na 
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Rozpozná kompozita a odvodí jejich význam. 
Odhadne význam slov přejatých. 
Užívá techniky rychlého čtení pro vyhledávání 
klíčových slov a hlavních myšlenek v krátkém i 
delším textu. 
Užívá techniky podrobného čtení pro detailní 
porozumění textu. 
 

Produktivní řečové dovednosti 

Zvládá pracovní pohovor, osobní i telefonický. 
Vede rozhovory v běžných situacích. 
Hovoří o své zemi a regionu. Vypráví příběh. 
Hovoří o svých názorech a plánech. 
Popíše instituce EU. Reaguje na nabídku práce. 
Píše žádost o místo. Píše formální dopis, motivační 
dopis. 
Vyplňuje formuláře a smlouvy. 
Píše popis a novinový článek. 
 

Interaktivní řečové dovednosti 

Komunikuje plynule a gramaticky správně na témata 
abstraktní i konkrétní v běžných situacích. Při setkání 
s rodilým mluvčím zahájí, vede i ukončí dialog. 
Vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska 
vhodnou písemnou i ústní formou. 
 

 slovesa: pravidelná, nepravidelná, zvratná 
slovesa 

 slovesné formy 
 vyjádření přítomnosti, minulosti a 

budoucnosti 
 časová souslednost 
 podmínkové věty 

 
Komunikační situace a funkce 

 vyjádření možnosti/nemožnosti, nutnosti, 
schopnosti, přání a návrhu 

 výměna a porovnání informací  
 zaznamenání slyšeného textu (v návaznosti na 

tematické okruhy)  
 internet – práce s francouzskými webovými 

stránkami za účelem vyhledání informací na dané 
téma 

 
Tematické okruhy 

 práce a povolání, plány do budoucna 
 volný čas 
 služby 
 můj region, můj domov 
 společnost a politika 
 reálie francouzsky mluvících zemí 

 

 

 

Osobnostní a sociální 
výchova  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

internet. Komunikace na 
internetu. 

 

 

Počítačové hry, kvízy, 
mluvnická cvičení sdílené 
online. 

 

 
 

Komunikační situace a 
funkce, tematické okruhy 
a reálie francouzsky 
mluvících zemí jsou 
probírány v jednotlivých 
ročnících v návaznosti na 
výukový materiál. 
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6.6G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptivní řečové dovednosti 

Rozumí hlavním myšlenkám autentického projevu 
proneseného standardním tempem a běžnou 
výslovností. 
Rozumí složitějšímu a stylisticky diferencovanějšímu 
projevu na aktuální téma.  
Rozumí delším promluvám a složitější výměně 
názorů. Orientuje se v delším textu, aplikuje různé 
metody čtení, dokáže interpretovat získané 
informace a účelně je použít. Odhadne význam 
neznámých slov, slovních spojení a frazeologismů ve 
složitějším kontextu na základě kontextu a obsahu 
předcházejícího textu. Využívá různé druhy slovníků, 
informativní literaturu a média. Postihne zápletku i 
sled událostí ve filmu či hře. 
 

Produktivní řečové dovednosti 

Hovoří o rozdílech a umí zhodnotit běžné situace. 
Přednese souvislý projev na dané téma. 
Vyjadřuje se k široké škále témat, píše texty, 
pojednání a zprávy, formální i neformální 
korespondenci. 
Zvládá složitější popis a vyplňuje formuláře. Logicky 
a jasně strukturuje formální i neformální písemný 
projev různých slohových stylů. Sestaví souvislý text 
na širokou škálu témat a vyjádří své stanovisko. 
Používá slovní zásobu k rozvíjení argumentace. 
 

Zvuková a grafická stránka jazyka 

 složitější fonetické jevy 
 upevňování pravidel pravopisu 

 
Mluvnice 

 podstatná jména, determinanty IV. 
 přídavná jména IV. 
 příslovce, předložky, spojky 
 zájmena IV. 
 slovesa: pravidelná, nepravidelná, zvratná 

slovesa 
 slovesné formy 
 vyjádření přítomnosti, minulosti a 

budoucnosti 
 trpný rod 

 
 
Komunikační situace a funkce 

 vyjádří svůj postoj k ekologickým otázkám 
 hovoří o rozdílech v ČR a francouzsky mluvících 

zemí 
 rozumí a interpretuje různé návody 
 vyjádří vzpomínky na životní události 
 formuluje rady, přání a návrhy 
 obhájí svůj postoj a navrhuje řešení 

 

Tematické okruhy 
 příroda a životní prostředí 
 kultura a umění 

Osobnostní a sociální 
výchova  

 

Environmentální výchova 
 
Mediální výchova 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektová činnost, 
skupinové úkoly, využití 
online monolingválních 
a bilingválních slovníků, 
vyhledávání a třídění 
informací online 
(vybrané zdroje). 
 
 
Online nástroje pro sdílení 
obsahu, nápadů a obecný 
brainstorming. 

 
Vyhledávání 
informačních a 
vzdělávacích databází a 
výukových programů, 
komunikace na 
internetu. 
 
 
Komunikační situace a 
funkce, tematické okruhy 
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Interaktivní řečové dovednosti 

Vyjadřuje své touhy a přání vzhledem ke společnosti. 
Vede rozhovory ve společenských i méně běžných 
situacích s užitím vhodných výrazů a frazeologických 
obratů. Při setkání s rodilým mluvčím se zapojí do živé 
diskuze na různá témata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mezilidské vztahy 
 věda a technika 
 literatura, historie 
 člověk a společnost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a reálie francouzsky 
mluvících zemí jsou 
probírány v jednotlivých 
ročnících v návaznosti na 
výukový materiál. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


