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Francouzský jazyk sexta

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence k podnikavosti
• Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Napsat zprávu o ochraně životního prostředí a vyjádřit se, jak se cítím.
formuluje svůj názor ústně i písemně na jednoduché, 
běžné téma srozumitelně, gramaticky správně a stručně

Vypráví osobní zkušenost o tom, co dělal Lʼimparfait Lʼaccord du participe passé des verbes 
pronominaux lexikální jednotky: Quelques animeaux non 
domestiques Les états dʼame Protection de 
l'envirennement fonetika: zavřené a otevřené e

sestaví ústně i písemně souvislý text na jednoduché téma 
jako lineární sled myšlenek

Popíše svůj stav duše Lʼimparfait Lʼaccord du participe passé des verbes 
pronominaux lexikální jednotky: Quelques animeaux non 
domestiques Les états dʼame Protection de 
l'envirennement fonetika: zavřené a otevřené e

sestaví ústně i písemně souvislý text na jednoduché téma 
jako lineární sled myšlenek

Vede rozhovor na téma ochrany životního prostředí Lʼimparfait Lʼaccord du participe passé des verbes 
pronominaux lexikální jednotky: Quelques animeaux non 
domestiques Les états dʼame Protection de 
l'envirennement fonetika: zavřené a otevřené e

logicky a jasně strukturuje středně dlouhý písemný 
projev, formální i neformální text na běžné či známé 
téma

Napíše zprávu, ve které představí projekt na ochranu 
životního prostředí

Lʼimparfait Lʼaccord du participe passé des verbes 
pronominaux lexikální jednotky: Quelques animeaux non 
domestiques Les états dʼame Protection de 
l'envirennement fonetika: zavřené a otevřené e

Tematický celek - Podat instrukce o funkci přístroje
s jistou mírou sebedůvěry komunikuje foneticky správně 
s použitím osvojené slovní zásoby a gramatických 
prostředků

Požádá o instrukce a podá je Les pronoms relatifs dont et quoi Le pronom en Le 
comparatif de qualité Lʼinfinitif Les verbes envoyer -er Le 
verbe appuyer fonetika: /š/ x /ž/ lexikální jednotky: Les 
matériaux et les qualités fonetika: Les homophones

s jistou mírou sebedůvěry komunikuje foneticky správně 
s použitím osvojené slovní zásoby a gramatických 
prostředků

Popíše předmět a srovná dva předměty Les pronoms relatifs dont et quoi Le pronom en Le 
comparatif de qualité Lʼinfinitif Les verbes envoyer -er Le 
verbe appuyer fonetika: /š/ x /ž/ lexikální jednotky: Les 
matériaux et les qualités fonetika: Les homophones

Tematický celek - Napsat recept a porozumět dialogu v restauraci.
s jistou mírou sebedůvěry komunikuje foneticky správně 
s použitím osvojené slovní zásoby a gramatických 
prostředků

Objedná si jídlo v restauraci. gramatické struktury: dělivý člen neosobní slovesa 2. 
stupeň lexikální jednotky: stolování a jídlo vyjádření 
množství slovesa tenir a servir fonetika: hlásky š x ž
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sestaví ústně i písemně souvislý text na jednoduché téma 
jako lineární sled myšlenek

Popíše recept na zvolený pokrm. gramatické struktury: dělivý člen neosobní slovesa 2. 
stupeň lexikální jednotky: stolování a jídlo vyjádření 
množství slovesa tenir a servir fonetika: hlásky š x ž

Tematický celek - Formulovat názor na oblíbený film/seriál
formuluje svůj názor ústně i písemně na jednoduché, 
běžné téma srozumitelně, gramaticky správně a stručně

Formuluje svůj názor na film/seriál gramatické struktury: Le superlatif rélatif Lʼadjectif 
indéfini tout Les pronoms possessifs lexikální jednotky: 
Les programmes de télé Les matières scolaires Les verbes 
sʼasseoir et plaire fonetika: La prononciation de plus

reaguje adekvátně a gramaticky správně v běžných, 
každodenních situacích užitím jednoduchých, vhodných 
výrazů a frazeologických obratů

Srovná dvě jednotliviny gramatické struktury: Le superlatif rélatif Lʼadjectif 
indéfini tout Les pronoms possessifs lexikální jednotky: 
Les programmes de télé Les matières scolaires Les verbes 
sʼasseoir et plaire fonetika: La prononciation de plus

Tematický celek - Vyprávět událost v minulosti
gramatické struktury: Le superlatif rélatif Lʼadjectif 
indéfini tout Les pronoms possessifs lexikální jednotky: 
Les programmes de télé Les matières scolaires Les verbes 
sʼasseoir et plaire fonetika: La prononciation de plus

sestaví ústně i písemně souvislý text na jednoduché téma 
jako lineární sled myšlenek

Vypráví krátkou zprávu

gramatické struktury: Lʼimparfait et le passé composé Le 
discours indirect Les pronoms démonstratifs lexikální 
jednotky: La police et les enquêtes Le quotidien et ses 
rubriques Les verbes ouvrir et fuir fonetika: němé a 
dyšné h
gramatické struktury: Le superlatif rélatif Lʼadjectif 
indéfini tout Les pronoms possessifs lexikální jednotky: 
Les programmes de télé Les matières scolaires Les verbes 
sʼasseoir et plaire fonetika: La prononciation de plus

sestaví ústně i písemně souvislý text na jednoduché téma 
jako lineární sled myšlenek

Napíše krátkou zprávu

gramatické struktury: Lʼimparfait et le passé composé Le 
discours indirect Les pronoms démonstratifs lexikální 
jednotky: La police et les enquêtes Le quotidien et ses 
rubriques Les verbes ouvrir et fuir fonetika: němé a 
dyšné h

Tematický celek - Popsat charakter člověka a vyjádřit jeho potřeby a přání
reaguje adekvátně a gramaticky správně v běžných, 
každodenních situacích užitím jednoduchých, vhodných 
výrazů a frazeologických obratů

Vyjádří potřebu a přání gramatické struktury: Le futur simple Lʼhypotèse Les 
adverbes en -ment lexikální jednotky: Charakter Znamení 
horoskopu Svátky fonetika: němé e

vysvětlí gramaticky správně své názory a stanoviska 
písemnou i ústní formou a v krátkém a jednoduchém 
projevu na téma osobních zájmů nebo každodenního 
života

Zformuluje hypotézu gramatické struktury: Le futur simple Lʼhypotèse Les 
adverbes en -ment lexikální jednotky: Charakter Znamení 
horoskopu Svátky fonetika: němé e

vysvětlí gramaticky správně své názory a stanoviska Vytvoří horoskop gramatické struktury: Le futur simple Lʼhypotèse Les 
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písemnou i ústní formou a v krátkém a jednoduchém 
projevu na téma osobních zájmů nebo každodenního 
života

adverbes en -ment lexikální jednotky: Charakter Znamení 
horoskopu Svátky fonetika: němé e

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Multikulturní výchova - Základní problémy sociokulturních rozdílů
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