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Název předmětu Konverzace ve francouzském jazyce 

Oblast Volitelné vzdělávací aktivity 

Charakteristika předmětu Předmět KONVERZACE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje jako volitelný předmět (seminář) 
ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého gymnázia a spadá do oboru Další cizí jazyk ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 
komunikace. Seminář je koncipován jako dva jednoroční kurzy nabízené v obou ročnících v hodinové dotaci dvou 
vyučovacích hodin týdně a je určen jednak zájemcům o složení profilové maturitní zkoušky z francouzského jazyka, jednak 
žákům usilujícím o dosažení jazykových znalostí a dovedností přesahujících úroveň B 1 podle Společného evropského 
jazykového rámce. Oba kurzy žákům rozšiřují znalosti reálií zprostředkované předmětem FRANCOUZSKÝ JAZYK a v rámci 
probíraných témat rozvíjejí jejich aktivní i pasivní slovní zásobu. Velký důraz klademe nejen na výsledky výuky, tzn. 
vědomosti o reáliích francouzsky mluvících zemí, rozšíření znalosti jazykových prostředků a upevnění jazykových dovedností, 
nýbrž i na samotný proces jejich osvojování, který považujeme za významný prostředek formování osobnosti rozvíjející 
intelekt žáků, jejich pracovní i mentální disciplínu a volní vlastnosti. Předávané znalosti reálií doplňují výuku dějepisu, 
zeměpisu, biologie, literatury a základů společenských věd a prohlubují kulturní, literární, dějepisné, přírodopisné, 
zeměpisné, politologické a ekonomické znalosti žáků. Přirozený akcent na ucelený pohled na francouzsky mluvící země v 
žácích probouzí povědomí o multikulturní povaze hmotného i duchovního bohatství těchto zemí. Průřezová témata jsou 
integrována do probíraného učiva. 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
(specifické informace o předmětu důležité pro jeho 
realizaci) 

Seminář je koncipován jako dva jednoroční kurzy nabízené ve 3. a 4. ročníku v hodinové dotaci dvou vyučovacích hodin 
týdně a je určen jednak zájemcům o složení profilové maturitní zkoušky z francouzského jazyka, jednak žákům usilujícím o 
dosažení jazykových znalostí a dovedností přesahujících úroveň B 1 podle Společného evropského jazykového rámce. Oba 
kurzy žákům rozšiřují znalosti reálií zprostředkované předmětem FRANCOUZSKÝ JAZYK a v rámci probíraných témat rozvíjejí 
jejich aktivní i pasivní slovní zásobu. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků  

Kompetence k řešení problémů: 
Rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části. 
Vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, uvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy. 
Kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a 
obhajuje podložené závěry. 

Kompetence komunikativní: 
S ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, 
včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu;efektivně využívá moderní informační technologie; 
vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit. 

Kompetence k podnikavosti: 
Usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koriguje další činnost s 
ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu; uplatňuje proaktivní přístup, 
vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace. 

Kompetence k učení: 
Kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních 
úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci. 
Své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj; 
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efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém 
učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení. 

Způsob hodnocení žáků V semináři Konverzace ve francouzském jazyce hodnotíme především osvojení a správné používání nových lexikálních 
jednotek v daných tématech. Taktéž klademe důraz na nové gramatické vazby, které jsou nezbytné ovládat pro správné 
vyjádření pokročilejších myšlenek. 
Žák by měl zvládnout samostatně hovořit na dané téma a reagovat na otázky, odpovídat a argumentovat. 
Hodnocení probíhá za pomocí váženého průměru s přihlédnutím na aktivitu v hodinách. 

   

   

   


