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PŘEDMĚT FRANCOUZSKÝ JAZYK 3 

TŘÍDA/SKUPINA FJ 3 

VYUČUJÍCÍ Mgr. Lenka Ulmanová 

ČASOVÁ DOTACE 3 h týdně / 94 h  ročně 

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - 
ZÁKLADNÍ 

Le français entre nous 1, 2 

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.) 

Vite et bien 1 
Connexions 1 

 

1. pololetí 
 

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET 
HODIN 

POZN. 

Představování sebe a někoho jiného, 
abeceda, hláskování, fonetika 
francouzštiny, jazyk třídy, čísla 0-20 

viz ŠVP 10  

Evropské země, národnosti, telefonní 
čísla, rodina, povolání, slovesa être, 
avoir, sloveso parler (slovesa –er),  čísla 
20-69, přivlastňovací zájmena 

viz ŠVP 12  

Škola, třída, školní pomůcky, dny 
v týdnu, hodiny, členy, jednotné a 
množné číslo, barvy, výraz il y a 

viz ŠVP 12  

Koníčky, sport, týdenní program, stažený 
člen, slovesa pouvoir, vouloir, devoir, 
zvratná slovesa, otázka, tázací slova 

viz ŠVP 12  

 
2. pololetí 
 

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET 
HODIN 

POZN. 

Narozeniny, dárky, nakupování, 
plánování výletu, čísla 70-100, budoucí 
čas, slovesa –ir, sloveso mettre, zvratná 
slovesa, ukazovací zájmena 

viz ŠVP 12  

Škola, školní předměty, prázdniny, 
vzdělávací systém ve Francii, orientace 
ve městě, směry, dopravní prostředky, 
minulý čas le passé composé (s avoir i 
être, slovesa pohybu, nepravidelná 
slovesa) 

viz ŠVP 12  

Bydlení, nábytek, každodenní aktivity, viz ŠVP 12  
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mapa Francie, řadové číslovky, shoda 
podstatných a přídavných jmen, minulý 
čas le passé composé (zvratná slovesa) 

Jídlo, situace v restauraci, francouzská 
kuchyně, dělivý člen, zápor, pourquoi – 
parce que, výrazy množství, zájmena en, 
y 

viz ŠVP 12  

 
 
 
 
Dílčí hodnocení: 
V průběhu pololetí je žák hodnocen za plnění následujících požadavků: 
– 2 velké opakovací testy (1 za čtvrtletí) s váhou 0,5, předem včas ohlášené, pokud nebude žák 
přítomen na první termín testu, má šanci si jej dopsat v opravném termínu, nedostaví-li se na první 
ani opravný termín, bude mít z daného testu 0 bodů 
– průběžné domácí úkoly, zadávané na hodině a zapsané na škole online formou „devoir“, 
s váhou 0,25 (pokud žák neodevzdá domácí úkol ke kontrole (písemně na hodině nebo e-mailem), 
obdrží 0 bodů, toto hodnocení může být změněno, pokud úkol odevzdá i po termínu odevzdání, ne 
však déle než 1 týden po tomto termínu, v případě žákovy absence na hodině, kdy se úkol zadával, je 
žák povinen si úkol zjistit a doplnit 
– rozsahem menší nehlášené testy (cvičení z gramatiky, poslechy) s váhou 0,25 
– aktivitu v hodině s váhou 0,10 nebo 0,25 – hodnocena je např. iniciativa, správné odpovídání 
na otázky učitele, aktivní plnění zadaných úkolů, rychlost a správnost při vypracovávání menších 
cvičení 
– v případě nedostatku podkladů k hodnocení možnost 1-2 ústních zkoušení vždy z aktuálně 
probíraného tématu, váha 0,5 
– při nedodržení základních pravidel při testech a domácích úkolech (plagiátorství, opisování, 
taháky) bude žák ohodnocen nulou a rodič s tímto obeznámen 
– při nesnázích nebo při neporozumění látce je důležité, aby žák sám a včas přišel a 
domluvil si konzultaci 
 
Celkové hodnocení (čtvrtletní a pololetní) se bude skládat z váženého průměru všech dílčích 
hodnocení s ohledem na aktivitu žáka v hodině. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 


