Francouzský jazyk - Septima
Francouzský jazyk

septima

Výchovné a vzdělávací strategie



Kompetence komunikativní



Kompetence k řešení problémů



Kompetence občanská



Kompetence sociální a personální



Kompetence k podnikavosti



Kompetence k učení

Učivo
Gramatika:

ŠVP výstupy
vyjádří své preference a oblíbenost

jednoduché časování;
časování zvratných sloves;
Etre + přídavné jméno
Lexikální dovednosti:

požádá o dovolení

porovnání vlastností;

vyjádří údiv

apprécier

charakterizuje sebe a své spolužáky
vyjádří se v legraci

Interkulturní dovednosti:

uvažuje o vlivu médií na život současného člověka

význam televize, význam médií
Gramatika:

porovnává různé skutečnosti

Francouzský jazyk

septima

comparatif a superlatif;

vyjádří souhlas, vyjádří svůj názor

avoir envie de;

vyjadřuje se v hyperbolách

exagérer;

vypráví událost, příběh v minulém čase, vzpomíná na minulé

passé composé (rozšíření);

události

passé composé v otázce a záporu;
imparfait;
futur proche a futur simple;
předložky a příslovce pro vyjádření budoucnosti;
vyjádření trvání

dává příkazy, rozkazy
vyjádří nadšení a nelibost
vypráví o činnostech, které se v jeho životě opakují
promluví o svých plánech, popíše svoji představu o tom, jak by
měl vypadat jeho život
detailně rozvrhne aktivity, které plánuje realizovat v nejbližší
budoucnosti
vytvoří a ostatním představí svůj rozvrh práce

Interkulturní dovednosti:

přiblíží problémy afrických zemí, v nichž se uplatňuje francouzský

problematika „třetího světa“;

jazyk

frankofonní Afrika

vybere si frankofonní africkou zemi a přiblíží ji ostatním

Lexikální dovednosti:

žádá vysvětlení nebo vysvětlí příčinu určitého fenoménu

výrazy množství;
příčina;
slovesa + „que“
Gramatika:

porovná kvalitu a množství

výrazy porovnávající množství: plus-davantage-autant-moins;

popíše a charakterizuje člověka a zvíře

Francouzský jazyk

septima

slovesa + předložky (de, a);

diskutuje na dané téma

zájmena samostatná (+předložka);

argumentuje souhlasně/nesouhlasně

blaire

navrhne, aby někdo něco udělal
přijímá/odmítá návrh

Interkulturní dovednosti:

vede rozhovor s ostatními na dané téma

mezilidské vztahy, vztahy ve škole a na pracovišti

popíše incident

Gramatika:

vyjádří přání a vůli

zájmena nesamostatná (pronoms compléments directs);

vyjádří svou perzistenci v názorech

zájmena anteposés v passé composé;

vysvětlí a zdůvodní svá přání a vůli

plus (moins) autant+verbe;
trop (assez) pas assez+verbe;
tvoření příslovcí;

posoudí situaci, odsoudí nepravosti
potvrdí a vyvrátí informaci

otázky s inverzí
Lexikální dovednosti:

připraví si ukázku typicky francouzského a typicky českého

francouzský a český humor

humoru
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
seznamuje se s francouzskou kulturou a porovnává ji s kulturou českou
Přesahy a souvislosti - De, Ze, Čj, Zsv

