Francouzský jazyk - Sexta
Francouzský jazyk

sexta

Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Gramatika:



Kompetence komunikativní



Kompetence k řešení problémů



Kompetence občanská



Kompetence sociální a personální



Kompetence k podnikavosti



Kompetence k učení
ŠVP výstupy
vypráví o událostech, které se odehrály v minulosti

přítomný čas, passé composé;
imperfektum
Lexikální dovednosti:

strukturuje psané a ústní vyprávění

strukturování vyprávění;
základní otázky vyprávění: qui, quand, quoi
Gramatika:
příslovce na -ment;
etre en train de;
přivlastňovací zájmena samostatná;
neurčitá zájmena;
časové věty

reaguje na vyprávění v psané i ústní podobě

Francouzský jazyk
Lexikální dovednosti:

sexta
vyjádří přání, pochybnost, příčinu

vyjádření pochybnosti, jistoty
Gramatika:

stanoví si priority

budoucí čas;

mluví o vlastní budoucnosti

vyjádření přání: je voudrais...;
vyjádření příčiny: parce que, car
Gramatika:

diskutuje o problémech životního prostředí

kombinace předmětových osobních zájmen;
podmínkové “si”;
le passé récent;
le futur antérier
Lexikální dovednosti:

vyjádří pocity, dojmy

osobnost, povaha, emocionální reakce;

popíše svoji povahu

odlišení pocitů;

požádá o radu a udělí ji, vysvětlí problém

udělování rady
Gramatika:
shoda zvratných sloves v passé composé;
formulování rady: a ta place, si j´etais toi;
subjonctif/indicatif;
podmiňovací způsob;
přímá/nepřímá řeč;
vztažná zájmena;

tlumočí slova druhé osoby
použije probrané gramatické jevy v psaném i mluveném projevu

Francouzský jazyk

sexta

slovesné opisné vazby: se mettre a, etre sur le point de;
le gérondif;
příčestí přítomné
Lexikální dovednosti:

vyjádří nesouhlas, hněv

situace rodinného života;

obhájí své argumenty

pohyby a pozice;

diskutuje o problémech rodinného života

divadlo;
fyzický popis;
povahy, nálady

popíše svoji představu o fungování rodiny
vyjádří, co mu vadí

Interkulturní dovednosti:

vyjádří názor na problémy ochrany životního prostředí

ochrana životního prostředí;

zjistí a prezentuje, s jakými přístupy k ochraně životního prostředí

Francie a ekologie;

se lze setkat ve Francii

budoucnost naší planety

popíše přínos Francie v oblasti řešení humanitárních krizí
zamyslí se nad budoucností naší planety
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
diskutuje o životním prostředí, globálních a environmentálních problémech
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
prezentuje francouzské a frankofonní humanitární a charitativní organizace
Přesahy a souvislosti - De, Ze, Čj, Bi, Zsv

