
Název předmětu: Seminář z francouzského jazyka  

Ročník: 3. a 4. ročník (dvouletý)          

Předmětová komise: Cizí jazyky 

Cíl předmětu: rozšíření znalostí a dovedností z hodin FJ a příprava k mezinárodní zkoušce DELF B1/B2 
(Úroveň zkoušky odpovídá stupni B1, B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.).  

Charakteristika předmětu:       

Předmět Seminář z francouzského jazyka se vyučuje jako volitelný předmět 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 dvouletý kurz nabízený pro žáky 3. a 4. ročníku v dotaci dvou vyučovacích 

hodin týdně a je určen zájemcům usilujícím o dosažení jazykových znalostí a dovedností přesahujících 

úroveň B1 podle Společného evropského jazykového rámce a o složení zkoušky s mezinárodní platností 

DELF B1/B2.  

Seminář je zaměřen na rozvoj všech řečových dovedností, tzn. ústního projevu, poslechu, čtení a psaní. 

Probírané tematické celky vedou k prohloubení povědomí jak o reáliích a kultuře frankofonních zemí, tak 

o multikulturním prostředí střední Evropy. Seminář prohlubuje rovněž přípravu žáků na maturitní 

zkoušku z francouzského jazyka.  

Vyučuje se podle nejnovějších učebních metod s využitím dostupných moderních IT prostředků.  

Formy klasifikace: samostatný ústní projev, práce v hodině, strukturovaný písemný projev (samostatná 
práce) 

 
Měsíc 

 
Tematické celky 

 
Metody a formy 

září 1 Introduction :  
Découvrir la méthode 
Réviser (A2) 

Poslech, práce ve 
dvojicích, dialog, 
doplňování textu, 
diktát, samostatná 
práce, práce s textem 

říjen 1 Arriver dans un pays francophone 
 

Viz výše 

listopad 1 Découvrir et présenter une ville  Viz výše 

prosinec 1 Vivre en famille Viz výše 

leden 1 Organiser une excursion  Viz výše 

únor 1 Le voyage Viz výše 

březen 1 Le shopping de nos jours Viz výše 

duben 1 Les relations sociales  Viz výše 

květen 1 Les loisirs  Viz výše 

červen 1 Le logement  Viz výše 

září 2 Révisions et introduction au niveau A2 Viz výše 

říjen 2 Recevoir des amis  Viz výše 

listopad 2 Faire des études  Viz výše 

prosinec 2 Le travail Viz výše 

leden 2 Rester en forme  Viz výše 

únor 2 Sortir et se défendre  Viz výše 

březen 2 Découvrir un pays étranger francophone  Viz výše 

 


