
ZŠ M. R. ŠTEFÁNIKA HALIČSKÁ CESTA 1191/8, 984 03  LUČENEC 

 

FRANCÚZSKY JAZYK 

 
Charakteristika vyučovacieho predmetu na 2. stupni – 6. – 8. ročník – CJ2  

Vzdelávacia oblasť: ISCED 2 Jazyk a komunikácia 

 

 

1. VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU 
a. vnímanie a osvojenie si jazyka ako bohatého prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov, názorov, želaní; 

b. využívanie všetkých kľúčových komunikačných jazykových kompetencií  (porozumenie: počúvanie, čítanie; hovorenie: ústna interakcia, samostatný 

ústny prejav; písanie); zvládnutie základných pravidiel medziľudskej komunikácie a znižovanie jazykovej bariéry; 

c. rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú; 

d. nadobudnutie pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie, poznanie a chápanie života ľudí, kultúrnych tradícií, reálií; uplatňuje a 

porovnáva geografické a kultúrne reálie krajín cieľového jazyka s reáliami vlastnej krajiny;  

e. rozvoj sebadôvery žiakov, zodpovednosti za vlastné učenie sa a zmyslu učenia sa cudzieho jazyka;  

 

 

2. ČASOVÁ DOTÁCIA 

6. ročník:  2 hodín/týždenne (1 hodina povinne podľa ISCED 2, 1 rozširujúca hodina) 

7. ročník:  2 hodín/týždenne (1 hodina povinne podľa ISCED 2, 1 rozširujúca hodina) 

8. ročník:  2 hodín/týždenne (1 hodina povinne podľa ISCED 2, 1 rozširujúca hodina) 

 

Cieľ rozširujúcej hodiny: Rozvoj konverzačných schopností a tvorba miniprojektov; 

 

 

3. DELENIE: na skupiny v rámci ročníku 

 

4. PRIEREZOVÉ TÉMY:   Multikultúrna výchova 

      Ochrana života a zdravia 

  Mediálna výchova 

 Enviromentálna výchova 



 Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Dopravná výchova 

 Regionálna a tradičná kultúra 

       Tvorba projektu a prezentačných schopností 

 

 

5. MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY:  Geografia 

Biológia 

Hudobná výchova 

Informatika 

Slovenský jazyk a literatúra 

Etická výchova 

6. POUŽÍVANÉ UČEBNÉ MATERIÁLY:  
 

6.ročník:  En Francais 1, pracovný zošit, nahrávky k učebnici 

   

7.ročník: En Francais 1.2, pracovný zošit,En Francais 2 , nahrávky k učebnici 

   

8.ročník: En Francais 2, pracovný zošit,En Francais 2 nahrávky k učebnici 

 

Doplnkové učebné materiály:, pracovný zošit,  1– učebnica, pracovný zošit, nahrávky učebnica, pracovný zošit, nahrávky, prekladové slovníky, online 

slovníky  /www.slovnik.sk/;   mapy; kopírovaný materiál; vlastné pracovné listy, powerpointové prezentácie,  

 

 

7. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PROSTRIEDKY: využívanie dvoch jazykových učební (jedna s Ebeam-tabuľou), využívanie učebne s  ActivBoard-

tabuľou, učebňu výpočtovej techniky; Zverejňovanie prác na stránkach www.zsstefanikalc.sk 

 

 

8. METÓDY/FORMY PRÁCE: individuálna, skupinová práca, práca vo dvojiciach, výklad; práca so slovníkom, knihou,  projektová metóda: krátkodobý 

miniprojekt; 

 

 
 

http://www.slovnik.sk/
http://www.zsstefanikalc.sk/


ŠkVP pre predmet FRJ CJ2 6. ročník podľa učebnice EN – FRANCAIS 1 
 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tematický celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové vzťahy/Prierezové 

tematiky 

Stratégie 

vyučovania/Metódy 

a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Poče

t 

hodí

n 

Pozná

mky 

IX. 

Žiak dokáže 

predstaviť svoju “ 

hviezdu” pomocou 

projektu s využitím 

slovesa etre. 

Žiak si osvojí 

zvláštnosti školského 

systému vo 

Francúzsku, vie 

zostaviť svoj rozvrh 

hodín, ovláda názvy 

vyučovacích 

predmetov, vie 

pomenovať svoje 

obľúbené predmety. 

Žiak si osvojí typické 

symboly Francúzska  

( Eiffelova veža, 

kohút, syr, móda, 

pafrémy, 

šampanské… ). 

 

Žiak vie 

prostredníctvom mailu 

poskytnúť základné 

informácie týkajúce sa 

jeho osoby. 

Úvod – Ahoj! 

 

Pozdravy 

 

Predstavujeme sa 

 

Kto je to? 

 

 

 

Frankofónne krajiny 

 

Ako sa máš? 

 

V triede 

Formálne a neformálne 

pozdravy (Salut!, 

Bonjour! ) 

 

určitý člen, tykanie 

a vykanie 

základy francúzskej 

fonetiky 

 

 

 

 

 

 

 

Inštrukcie v triede 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikultúrna výchova 

Metódy: 

vysvetľovanie, 

rozhovor, metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

 

Formy: skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

Ústne 

hodnotenie 
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X. 

Žiak vie zaspievať 

aspoň 1 francúzsku 

vianočnú pieseň a 

dokáže napísať 

jednoduchý vianočný 

pozdrav, pozná 

tradície vianočných 

sviatkov vo 

Francúzsku. 

Čo je v triede? 

 

 

 

 

 

Hláskovanie 

a abeceda 

 

Predmety nachádzajúce sa 

v triede 

Neurčitý člen  un/ une 

 

 

 

Francúzska abeceda – 

nácvik správnej 

výslovnosti pomocou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metódy: 

vysvetľovanie, 

rozhovor, metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

 

Formy: skupinová, 

individuálna práca, 

Písomné  

hodnotenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Som fanúšikom 

Kto som, ako sa volám, 

kde  bývam? 

 

 

 

 

 

Číslovky 0-10 

pesničky 

 

 

 

 

 

 

Nepravidelné sloveso etre 

a s´appeller, predložky s 

názvami miest a štátov ( 

en, a , au) 

 

 

Telefónne čísla; počítanie 

do 10 

Pieseň zameraná na 

nácvik čísloviek, 

jednoduché počtové 

úkony 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

 

Multikultúrna výchova 

práca vo dvojiciach  
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XI. 

Žiak vie opísať svojho 

kamaráta alebo 

postavu na obrázku, 

osvojí si písanie 

prídavných  mien 

ženského rodu a ich 

správnu výslovnosť. 

 

Žiak pozná základné 

protiklady. 

 

Žiak vie pomenovať  

základné farby,  nájsť 

predmet danej farby 

na základe počutého 

slova, 

 určiť farbu  

predloženého 

predmetu. 

Žiak ovláda  

 uvedenú slovnú 

zásobu, ktorá sa týka 

farieb. 

Môj idol 

 

 

 

Škola 

Máš rád školu? 

Vyučovacie predmety 

 

 

 

Rozvrh hodín a dni v 

týždni 

 

To je Francúzsko 

 

 

 

 

Píšeme krátky mail 

Známe francúzske 

hviezdy ( športovci, herci, 

speváci…) 

Projekt :” Je suis fan”  

Sloveso aimer a časovanie 

pravidelných slovies na  

- er 

Výrazy : mám rád, nemám 

rád, zbožňujem, neznášam  

Pieseň 

 

Charakteristické symboly 

krajiny 

 

 

 

 

Nepravidelné sloveso 

avoir 

Mediálna výchova 

 

Tvorba projektu a prezentácia 

zručností 

 

 

 

 

Multikultúrna výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálna výchova 

Metódy: 

vysvetľovanie, 

rozhovor, metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

 

Formy: skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

Ustne 

hodnotenie 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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Žiak vie pomenovať 

domáce zvieratá 

a pomocou 

prídavných mien ich 

aj opísať. 

XII. 

Žiak vie predstaviť 

svoju rodinu a 

pomenovať jej 

jednotlivých členov a 

vzťahy medzi nimi. 

 

 

 

 

Žiak si osvojí slovnú 

zásobu označujúcu 

profesie a vie 

povedať, kde pracujú 

jeho rodičia.  

Žiak si osvojí 

najznámejšie fakty z 

francúzskej histórie. 

Vianoce 

 

 

Píšeme vianočnú 

pohľadnicu 

Pieseň “ Petit Papa Noel 

“a “ Vive le vent” 

 

  

Tvoríme osemsmerovku 

Symboly Vianoc, 

vianočné zvyky vo 

Francúzsku, vianočné 

piesne 

Počúvanie a nácvik 

vianočných piesní 

 

 

Slovná zásoba týkajúca sa 

Vianoc ( jasličky, darček, 

stromček, ozdoby, sneh, 

sviečky, večera, zvony…) 

 

 

Multikultútna výchova 

 

 

 

 

Tvorba projektu a prezentácia 

zručností 

Metódy: 

vysvetľovanie, 

rozhovor, metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

 

Formy: skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

Ustne 

hodnotenie 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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I. 

Žiak  vie povedať, ako 

cestuje do školy, 

ovláda pomenovania 

dopravných 

prostriedkov. 

Žiak dokáže na 

základe pripraveného 

projektu predstaviť 

miesto, kde by chcel 

stráviť prázdniny. 

Žiak dokáže sám 

napísať pozdrav alebo 

pohľadnicu z miesta, 

ktoré navštívil. 

 

Žiak vie pomenovať 

športy  podľa 

obrázkov a dokáže 

predstaviť svoj 

Sme rozdielni 

On je pekný 

 

 

 

 

 

Protiklady 

 

 

Farby 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis zovňajška, 

vyjadrenie veku, vedieť sa 

spýtať na vek 

Zhoda: prídavné meno v 

ženskom rode a podstatné 

meno 

Negácia : “ nie je “ 

Grand-petit, noir-

blanc,gros-mince,beau-

mauvais…. 

Postavenie prídavného 

mena označujúceho farbu 

v spojení s podstatným 

menom 

Pieseň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

Enviromentálna výchova a ochrana 

životného prostredia 

 

Tvorba projektu a prezentácia 

zručností 

Metódy: 

vysvetľovanie, 

rozhovor, metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

 

Formy: skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

Ustne 

hodnotenie 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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obľúbený šport, pozná 

mená niektorých 

slávnych 

francúzskych 

športovcov. 

Zvieratá Projekt “ Moje zvieratko” 

Domáce zvieratá – slovná 

zásoba 

Základné prídavné mená 

 

 

 

 

 

II. 

Žiak sa vie spýtať, 

koľko je hodín, vie 

vyjadriť čas, dokáže 

určiť začiatok a 

koniec určitej 

činnosti. 

Osvojil si zákonitosti 

tvorenia zložených 

čísloviek , vie 

jednoducho predstaviť 

svoj bežný školský 

deň. 

Žiak si osvojil nové 

poznatky týkajúce sa 

reálií Francúzska. 

Rodina 

 

 

 

Rodokmeň 

 

 

 

 

 

Známe francúzske rodiny 

Povolania 

 

Známe postavy z  

francúzskej histórie  

Slovná zásoba 

pomenúvajúca členov 

rodiny 

 

Projekt :?” Ma famille” 

Privlastňovacie zámená ( 

mon, ma, ton, ta, son, sa ) 

Slovesá na –er v 

množnom čísle 

Sloveso habiter 

Pomenovania profesií 

 

Práca s dokumentom ( Ch. 

De Gaulle, Louis IVX., 

Jeanne d´Arc…) 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

 

 

Tvorba projektu a prezentácia 

zručností 

 

 

 

 

 

 

Multikultúrna výchova 

Metódy: 

vysvetľovanie, 

rozhovor, metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

 

Formy: skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

Ustne 

hodnotenie 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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III. 

Žiak dokáže opísať 

svoju izbu pomocou 

prísloviek miesta. 

Žiak vie na základe 

svojho náčrtu 

predstaviť miesto, kde 

býva ( svoj dom, byt ). 

 

 

Žiak ovláda a rozumie 

symbolom, ktoré sú na 

piktogramoch a 

bývajú na dverách.  

Vie vyjadriť 

priestorové vzťahy. 

Nech žijú prázdniny! 

 

 

Cestovanie 

Dopravné prostriedky 

Prázdniny mojich snov 

 

 

 

Píšeme pohľadnicu z 

prázdnin 

 

 

 

 

Šport 

 

Moje záľuby, voľný čas, 

nepravidelné slovesá aller 

a partir 

Správne predložkové 

väzby so slovesom aller. 

Projekt 

 

Pozdrav, oslovenie, forma 

pozdravu, zdvorilostné 

frázy, adresa 

Letné a zimné športy 

Faire du, de la…. 

- nácvik správnych 

konštrukcií 

 

Dopravná výchova 

 

 

 

 

Tvorba projektu a prezentácia 

zručností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikultúrna výchova 

 

Metódy: 

vysvetľovanie, 

rozhovor, metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

 

Formy: skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

Ustne 

hodnotenie 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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IV. 
Žiak je schopný 

povedať, čo raňajkuje, 
Hodiny a čas 

 

Vyjadrenie času 

Číslovky  11 – 70 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Metódy: 

vysvetľovanie, 

Ustne 

hodnotenie 
 

 

 



koľkokrát za deň 

konzumuje, vie 

pomenovať svoje 

obľúbené ovocie alebo 

zeleninu. 

Režim dňa 

 

 

 

 

 

Malá prechádzka po 

Francúzsku 

Časti dňa 

Slovesá : manger, 

commencer, finir, prendre 

 

 

Práca s mapou, známe 

regióny 

Cestovanie vlakom 

TGV 

 

 

 

 

 

 

Multikultúrna výchova 

rozhovor, metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

 

Formy: skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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V. 

 U mňa 

 

Moja izba 

 

 

 

 

 

Časti domu 

Piktogramy 

Čo sa kde nachádza? 

Rozkazovací spôsob 

Výraz “ il y a “ 

Opis izby 

Predložky a príslovky 

miesta 

Slovesá pohybu: entrer, 

venir, monter, decsender, 

partir 

Miestnosti v dome 

Príkazy, zákazy , 

upozornenia 

Predložky: sur, sous, a 

côté, a gauche, a droit, 

devant, derriére, dans… 

 

 

 

 

 

Enviromentálna výchova 

Metódy: 

vysvetľovanie, 

rozhovor, metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

 

Formy: skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

Ustne 

hodnotenie 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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VI. 

 Potraviny 

 

Ovocie a zelenina 

 

 

 

Záverečné opakaovanie a 

zhrnutie učiva 

Názvy základných 

potravín, slovná zásoba 

týkajúca sa ovocia a 

zeleniny 

Obrázkové pexeso 

 

Záverečný test 

 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Metódy: 

vysvetľovanie, 

rozhovor, metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

 

Formy: skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

Ustne 

hodnotenie 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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KRITÉRIÁ HODNOTENIA CUDZÍCH JAZYKOV 

Zásady hodnotenia na hodinách cudzích jazykov 



1.   Hodnotenie žiaka má viesť k čo najväčšej objektivite.   

2.   Pri hodnotení učiteľ rešpektuje dôstojnosť žiakovej osobnosti - poukázať na nedostatky ale súčasne kladne ohodnotiť správnosť v prejave. 

3.   Za hodnotenie vyučovacieho predmetu je zodpovedný učiteľ. 

4.   Učiteľ hodnotí podľa kritérií, s ktorými zoznámi žiakov na začiatku školského roku. 

5.   Žiak je hodnotený v prvom aj v druhom polroku nezávisle. 

6.   V priebehu jedného vyučovacieho dňa môže byť len jedna veľká písomná práca. 

7.   Obmedzenie v bode 6 sa nevzťahuje na malé písomné práce. 

8.   Veľké písomné práce je vyučujúci povinný oznámiť žiakom vopred. 

9.   Táto povinnosť, vyplývajúca z bodu 8 sa nevzťahuje na malé písomné práce.  Je na rozhodnutí učiteľa, či malú písomnú prácu vopred oznámi alebo nie. 

10. Konečná známka bude zohľadňovať: veľké písomné práce z lekcie, malé písomné práce, slohovú prácue, ústne odpovede, práce z realizovaných miniprojektov, aktivitu 

a plnenie domácich úloh. 

11. Veľké písomné práce z lekcie,  1. písomnú prácu a miniprojekt žiak musí absolvovať. Ak nemôže absolvovať v prvom riadnom termíne, absolvuje ho v náhradnom 

termíne, ktorý je zverejnený.  

12. Žiak na záver každej lekcie kriticky zhodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu od vyučujúceho a uvedomuje si možnosti svojho rozvoja. 

 

NA HODINÁCH FRJ CJ2 PODĽA UČEBNICE EN FRANCAIS 1 SA DO HODNOTENIA ZAHRŇUJE: 

 
a. ústne odpovede (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe); 

b. malé písomné práce (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe); 

Povinné sú:  

c. Veľká písomná práca po každej lekcii /4 písomné práce v školskom roku/; 

d. Slohová práca  

e. Miniprojekt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠkVP   FRJ CJ2  7.ročník  podľa učebnice EN FRANCAIS I 

 

 
Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tematický celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy/Prierezové 

tematiky 

Stratégie 

vyučovania/Metódy 

a formy 

Výstup na hodnotenie Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. Žiak ovláda SZ 

prislúchajúcu k téme 

,získava zručnosť 

pracovať 

s dvojjazyčným 

slovníkom  

7. Lekcia 

Nácvik čítania,  

Precvičovanie gramatiky 

a SZ 

Nepravidelné sloveso 

savoir 
(vedieť) v prítom- 

nom čase, 

reprodukcia textu  

Daždivá nedeľa 

O piatej popoludní 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
Metódy: 

Vysvetľovanie  

Rozhovor 

Metóda opakovania  

a precvičovania 

vedomostí 

ˇUstne hodnotenie 8  

 Žiaci si fixujú  

Správne používanie 

väzieb so slovesom 

faire 

(robiť) 

SZ a ssprávne používanie 

príslovky beaucoup  
Nedeľa popoludní Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda  opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

Písomné hodnotenie   

 Žiak ovláda 

časovanie slovies čítať 

a písať,vie sám 

napísať krátky 

list priateľovi s 

využitím novej SZ 

Časovanie slovies écrire 

(písať) a  

lire ( čítať) v pr. čase 

Alain píše Jánovi Multikultúrna  

výchova 

 

 

Formy: 

Skupinová 

Individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

Písomné hodnotenie   

         



 Žiaci vedia  

pomocou vopred 

pripravených 

jednoduchých viet 

krátko prezentovať 

svoj 

projekt 

Tvorba projektu a 

jeho následná  

prezentácia 

 

Môj obľúbený 

šport alebo 

športovec 

Multikultúrna 

výchova 

Mediálna výchova  

Metódy: 

Metóda opakovania 

 

Písomné hodnotenie   

 

 Žiak vie napísať 

adresu a nadiktované 

telefónne číslo  

8.lekcia 

Písanie adresy a  

základných 

čísloviek 

Kde bývaš? 

Monikina adresa 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Vysverľovanie 

Rozhovor 

 

Písomné hodnotenie   

 Žiak vie  správne 

položiť otázku na 

zistenie cieľa 

miesta, naučí sa 

pomenovať 

niektoré dôležité 

budovy a pamiatky v 

meste 

 

Správne používanie 

Predložkových 

väzieb, obohatenie SZ 

zameranej  na 

orientáciu v mieste  

Prepáčte, policajt! Dopravná výchova Pracovná aktivita 

žiaka 

Ústne skúšanie 

   

X. Žiak sa učí pracovať 

s mapou, orientovať 

sa v nej, vie viesť 

krátky dialóg na  danú 

tému 

Orientácia v priestore, 

navigácia k danému bodu, 

využitie predložkových 

väzieb(en face, a draite, 

a gauche, pres de, loin 

de...) 

Práca s mapou a plánom 

mesta 

Etická  výchova 

Geografia 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Formy: skupinová 

práca 

individuálna 

práca vo dvojiciach 

Písomné hodnotenie 8  

 Žiak si osvojí tvorenie 

slovesných tvarov a 

konštrukcií 

Spôsoby a možnosti 

použitia väzieb so 

slovesom prendre 

Nepravidelné sloveso 

prendre ä vziať)a 

príslovky y 

 Domáca príprava 

 

   

 Žiaci vedia povedať 

ako chodia so školy, 

osvoja si novú SZ 

Názvy dopravných 

prostriedkov  
Do školy cestujem 

autobusom 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
Metódy: 

Vysvetľovania 

Rozhovor 

 

Utne hodnotenie   

 Využitie nových 

vedomostí 

a gramatiky formou 

jazykových hier 

Práca s interaktívnou 

tabuľou, tvorba krížoviek, 

osemsmeroviek(dopr. 

prostr.) 

Cestovanie  Opakovanie Utne hodnotenie   

 Osvojenie si formy 

a obsahu pohľadnice 

Oslovenie, dátum, krátky 

text pohľadnice, podpis, 

pozdrav, adresa 

Píšeme pohľadnicu Multikultúrna  

výchova 

-upozorniť na na 

špecifiká písania 

pohľadnice 

Individuálna práca Pracovná aktivita 

žiaka 

  



 Žiak vie v krátkosti 

porozprávať, kde 

býva, vie predstaviť 

svoje okolie, mesto 

Upevnenie SZ z 6.lekcie 

a utvrdenie nových 

gramat. javov( predložky) 

, blízsko, ďaleko... 

Zhrnutie 8.lekcie Osobnostný a soc. 

rozvoj 

Metóda opakovania, 

precvičovanie písania 

Pracovná aktivita 

žiaka 

  

 Hravou formou si 

žiaci prehĺbia svoje 

vedomosti 

Vypracovanie cvičení 

z učebnice str.111-114 
Révision 3  Metóda 

opakovania,opakovací 

rozhovor 

domáca úloha 

   

 Naučiť sa prezentovať 

svoj projekt, správna 

výslovnosť, intonácia, 

slovosled 

Práca s PC- obrázky 

doplnené krátkymi vetami 
Projekt . moje záľuby Mediálna výchova Individuálna práca – 

prezentácia projektu 

Pracovná aktivita 

žiaka 

  

XI. Žiaci vedia tvoriť 

správne tvary 

nepravidelných 

slovies, zopakujú si aj 

vyjadrenie dátumu a 

času 

Ročné obdobia- 

obohacovanie SZ, nácvik 

správnej výslovnosti a 

čítania 

Aké je počasie?  Vysvetľovanie, 

rozhovor, práca 

s textom, rozbor 

žiackych prác 

Ústne hodnotenie 7  

 Hravou formou si 

osvojiť SZ týkajúcu sa 

počasia 

Formou kvízu žiaci 

odpovedajú na otázky 

o počasí- nápoveďou je 

obrázok a majú možnosť 

výberu z 3 možností 

Prezentácia- PC Mediálna výchova Skupinová práca Ústne hodnotenie   

 Osvojenie si 

časovania zvratných 

slovies a zvláštností 

v časovaní slovies 

zakončených na -er 

Vyjadrenie blízkej  

budúcnosti a jeho využitie 
Aké bude zajtra 

počasie?  

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

žiaka 

Vysvetľovanie, práca 

vo dvojiciach 

Ústne hodnotenie   

 Žiaci sa učia „čítať“ 

z mapy určovať 

polohu miest na mape 

a popísať počasie na 

základe ikoniek na 

mape  

Svetové strany, 

predpodpovedná mapa ( 

vopred pripravený 

materiál) 

Práca s mapou 

Francúzska 

Geografia 

Osobnostný a soc. 

rozvoj žiaka 

Práca s PC    

 Správne použitie 

predložkových väzieb 

a zámennej príslovky 

y 

Posluch textu, 

porozumenie preklad 

jednoduchá reprodukcia 

textu 

Nikolina slohová práca  Vysvetľovanie, 

opakovanie 

a precvičovanie si  

vedomostí 

Písomné hodnotenie   

 Žiaci píšu o svojom 

obľúbenom ročnom 

období a jednoducho 

zdôvodnia, prečo ho 

majú radi, čo vtedy 

Pokúsiť sa o krátku 

slohovú prácu s prebratou 

SZ a slovnými zvratmi 

Štyri ročné obdobia-  

charakteristika podľa 

počasia 

Geografia Rozbor žiackych prác    



robia... 

 Sebahodnotenie 

a využitie spätnej 

väzby, žiaci si 

navzájom dávajú 

otázky 

Prezentácia slohových 

prác  
Hodnotenie žiackých 

prác 

Osobný a soc.rozvoj 

žiaka 

-sebahodnotenie 

Skupinová práca, 

hodnotenie si 

navzájom svoje práce 

   

XII. Žiaci ovládajú 

číslovky od 60 do 

milión a jednoduché 

matematické úkony, 

naučia sa používať 

samostatné 

a nesamostatné 

ukazovacie zámená 

Nepravidelné sloveso 

dire (povedať), 

upevňovanie čitateľských 

zručností s dôrazom na 

správnu výslovnosť 

Prázdniny prichádzajú  Vysvetľovanie, opako

vanie a precvičovanie 

si vedomostí 

Pracovná aktivita  

žiakov 

7  

 Jednoduchými vetami 

predstaviť svoje 

vysnívané 

dovolenkové miesto  

Krajina, konkrétne 

miesto, ktoré by chceli 

navštíviť, obrázky 

doplnené textom  

Projekt – Prázdniny 

mojich snov ( práca 

s PC) 

Čítam, čítaš- 10. lekcia 

Osobný a soc.rozvoj 

žiaka 

 

 

 

Skupinová práca 

 

 

 

Ústne hodnotenie 

  

 Žiaci ovládajú 

používanie zámien 

a vedia tvoriť vety 

s ne...que ( iba, len, 

až  ) 

Používanie 

nesamostatných 

ukazovacích zámen ce, 

cet, cette, ces 

Stretnutie pred 

knižnicou 

Osobný a sociálny 

rozvoj žiaka 

    

 Spoznať „ francúzske 

Vianoce “ 

Vianočné zvyky, SZ 

týkajúca sa Vianoc ( 

pripravená 

prezentácia,obrazový 

materiál ) 

Vianoce, tradície vo 

Francúzsku 

Multikultúrna 

výchova 

Rozbor žiackych prác Pracovná aktivita 

žiaka 

  

 Žiaci sa učia na 

internete vyhĺadať 

obrázky a vianočné 

vinše a priania 

Tvorba jednoduchej 

vianočnej pohľadnice 

s krátkych textom- 

želaním 

 Mediálna výchova Rozbor žiackych prác Pracovná aktivita   

 Prezentácia hotového 

produktu 

Hodnotenie žiackých prác  Dokončenie pohľadnice       

 Žiaci sa učia pieseň, 

prekladajú text, dbať 

na správnu výslovnosť 

a intonáciu 

Počúvanie francúzskych 

vianočných piesní 

a nácvik piesne Petit Papa 

Noel 

Vianočné piesne 

a koledy – Petit Papa 

Noel 

Multikultúrna 

výchova  

Hudobná výchova 

Práca s PC Ústne hodnotenie   



I. Osvojiť si výslovnosť 

francúzskych hlások 

a skupín hlások 

odlišných od 

slovenských, spájanie 

a viazanie do 

intonačných celkov so 

správnym prízvukom  

Nácvik samostatného 

prejavu žiakov, dialógy, 

upevnenie SZ 

V knižnici Osobný a sociálny 

rozvoj žiaka 

  5  

 Spoznať francúzske 

denníky a časopisy 

Práca s textom 

a časopisom L´Amitié 
Pred novinovým 

stánokom 

Osobný a sociálny 

rozvoj žiaka 

Skupinová práca Všetky jazykové 

zložky 

  

 Práca v skupinkách, 

čítanie a preklad 

bájok 

Ukážky z La 

Fontajnových bájok 
Mám rád čítanie Multikultúrna 

výchova 

Skupinová práca    

 Žiaci uplatňujú pri 

riešení úloh 

vedomosti získané 

v spomínaných 

lekciách  

Záverečné cvičenia a hry 

zamerané na upevnenie 

a zhrnutie učiva z lekcií 9 

- 10  

Révision 4  Metóda opakovania 

a 

precvičovania, 

písomné opakovanie 

   

 Samostatná práca 

žiakov 

Gramatický test, krátky 

diktát, situačné úlohy, 

popis obrázkov 

Polročná písomna práca  Metóda opakovania  

a precvičovania 

Vedomostí( 

písomné 

opakovanie) 

   

II. Spoznať názvy krajín 

a národností Európy 

Vedieť sa predstaviť, 

opísať svoju krajinu 
Nie som Francúz Multikultúrna 

výchova 

 Všetky jazykové 

zložky 

5  

 Vedieť utvoriť od 

názvu krajiny 

pomenovanie 

príslušníka 

Predložkové väzby 

s názvami miest a štátov 
Tvorenie prídavných 

mien označujúcich 

národnosti 

 Vysvetľovanie, 

rozhovor 

 

 

 

   



 Práca s internetom- 

vyhľadávanie textu, 

želaní a básničiek 

Tvorba Valentínok Valentínske pozdravy Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

žiaka, multikultúrna 

výchova 

Rozhovor 

 

   

 Pochopiť kultúrne 

a iné rozdiely Európy 

Práca s mapou – Štáty EU Špeciálne Európa Regionálna 

a tradičná kultúra 

Metóda 

opakovania,rozhovo

ru 

 

   

 Žiaci vedia použiť 

osvojené vedomosti 

Cvičenia ( uč.str.1O) – 

Národy Európy 
Jazykový ateliér  Rozbor žiackych 

prác 

   

III. Žiaci na základe 

počutého textu z CD 

vedia určiť smer, 

zorientovať sa na 

mape 

Vedieť sa spýtať na cestu, 

poskytnúť informácie, 

naučiť sa  orientovať 

pomocou mapy a 

inštrukcií 

V meste Regionálna 

a tradičná kultúra 

 Všetky jazykové 

zložky 

9  

 Žiaci vedia použiť 

tvary takýchto 

modálnych slovies 

v konkrétnych vetách 

Gramatická tabluľka ( 

uč.str. 13), cvičenia z PZ 

(str. 9 ) 

Nepravidelné slovesá 

vouloir a pouvoir ( 

chcieť a môcť) 

 Vysvetľovanie,metó

da opakovania 

a precvičovania 

 

Všetky jazykové 

zložky 

  

 Spoznať zvláštnosti 

tejto štvrte, vedieť 

pracovaťs mapou 

Historické a kultúrne 

pamiatky, zaujímavosti 
Objavte štvrť  Multikultúrna 

výchova 

    

 Vedieť utvoriť 

rozkazovaciu vetu 

pomocou 

Ne............pas! 

Práca s učebnicou  

(str. 15 – 16) 
Rozkazovací spôsob v 

zápore 

 Vysvetľovanie 

a metóda 

opakovania 

a upevnenia učiva 

   

 Vedia využiť 

osvojenú SZ 

v autentickom 

kontexte a situácii 

Na základe indícií žiaci 

hľadajú na mape miesto 

stretnutia 

Tajná schôdzka! Mediálna výchova  Všetky jazykové 

zložky 

  

 



 
 Samostatná práca 

žiakov, následne 

spoločná kontrola 

PZ (str.11, 13) Záverečné zhrnutie   Vysvetľovanie 

a metóda 

opakovania 

a upevnenia učiva 

 

 

   

 Vedieť povedať ako sa 

cítim, hovoriť 

o svojom zdraví, 

pomenovať časti tela 

Au! To bolí!  Ochrana života  azdravia Formy: skupinova, 

.individuálna 

-práca vo 

dvojiciach 

   

 Vedia opísať situácie 

na obrázkoch, naučia 

sa opísať duševné 

pocity (napr. som 

unavený, smädný, je 

mi teplo, bolia ma 

nohy...) 

Práca s textom (str. 20)  - 

porozumenie textu, 

reprodukciam, preklad 

Nejde to! Osobnostný a sociálny rozvoj  Ústne hodnotenie   

 Žiaci vedia položiť 

správne otázku na 

zistenie príčiny, 

spôsobu, miesta, času 

Tvorba otázok pomocou 

výrazov 

Quand,pourquoi, 

Comment... 

Opytovacie zámená Etická výchova Vysvetľovanie a 

opakovanie 

Ústne hodnotenie   

 Žiaci si osvoja SZ 

týkajúcu sa zdravia, 

naučiť sa základné 

časti tela 

Testovanie a následné 

vyhodnotenie  

(uč.str. 22 ) 

Ľudské telo - čo ťa bolí? Ochrana života a zdravia     

IV. Žiaci vedia vyjadriť, 

čo robia, ak...napr. ich 

bolí hlava, sú 

unavení... 

Vyjadrenie podmienky 

pomocou prítomného času 

Tvorba podmienkových 

viet Si + condition 
Ochrana života a zdravia  Písomné 

hodnotenie 

7  

 Osvojenie si časovania 

týchto slovies 

Gramatická tabuľka ( 

uč.str. 23) 

, práca s PZ  (cvičenia str 

16-17) 

Slovesá 2. 

Skupiny na – ir 

( finir, choisir, guérir ) 

     

 Žiaci sa oboznámia 

s reáliami, budú 

pracovať s plánom 

mesta Paríž 

Hlavné mesto Francúzska, 

najdôležitejšie historické 

a kulktúrne pamiatky ( 

pripravená prezentácia 

PC) 

Vitajte v Paríži! Multikultúrna výchova 

Etická výchova 

Vysvetľovanie 

a rozbor žiackych 

prác 

Hodnotenie žiakmi 

Pracovná aktivita 

žiaka 

  

 Zhromažďovanie 

informácií, obrázkov – 

teamová práca 

Spoločná práca žiakov  Projekt - Paríž   Pracovná aktivita 

žiaka 

  



 Žiaci sa naučia 

jednoduchý 

veľkonočný vinš alebo 

pozdrav 

Zvyky a tradície vo 

Francúzsku - prezentácia 

Veľká noc Multikultúrna výchova Metóda 

vysvetľovania, 

práca s textom 

   

 Upevnenie učiva 

prostredníctvom 

všetkých kompetencií 

CO,CE,EO,EE 

Zhrnutie a upevnenie 

vedomostí z Unité 2 

(uč.str 28) a PZ (str. 19) 

Na záver Multikultúrna výchova  Pracovná aktivita 

žiaka 

  

 Vedieť vyjadriť 

množstvo, dokázať si 

objednať v reštaurácii, 

potraviny a nápoje 

(SZ), stravovanie 

Denné menu Unité 3      

 Osvojiť si zaužívané 

frázy používané 

v reštaurácii alebo v 

kaviarni 

Práca s textom v uč. (str. 

30), rolované čítanie, 

porozumenie textu, 

vyvodenie novej SZ 

V kaviarni  Rozhovor, práca 

vo dvojiciach, 

Pracovná aktivita 

žiaka 

  

V. Vedieť používať 

delivý člen, rozlíšiť, či 

ide o počítateľné alebo 

nepočítateľné 

potraviny 

Vyjadrenie množstva 

pomocou delivého člena- 

m.r., ž.r. 

Gramatika- Delivý člen  Práca s knihou, 

skupinová práca 

Písomné 

hodnotenie žiaka 

9  

 Vedieť použiť 

osvojenú SZ 

v konkrétnej situácii, 

vedieť si objednať 

v reštaurácii, vypýtať 

si v obchode 

Prezentácia (PC)- 

obohatenie SZ, 

osemsmerovka zameraná 

na slovnú zásobu 

Potraviny a nápoje Enviromentálna výchova Práca  

s internetom, 

individuálna práca 

   

 Vedieť vybrať  z textu 

najdôležitejšie 

a hlavné informácie 

týkajúce sa zdravej 

výživy 

Interwiew-uč. str. 32 

Zásady zdravej výživy, 

dostatok odpočinku, 

športovanie 

Správne sa stravovať, aby 

sme boli vo forme 

Ochrana života a zdravia     

 Spoznať a rozlíšiť 

výrazy označujúce 

množstvo, 

vedieťsprávne väzby  

s predložkou de 

Cvičenia v uč.  str. 33 

a v PZ (str. 24-25 ) 

Výrazy množstva 

( beaucoup, peu, trop, 

pasassez ) 

 Vysvetľovanie 

precvičovania 

a utvrdzovania 

učiva 

  

   

 Vedieť využiť SZ 

z tejto lekcie, správne 

použiť gramatické 

javy ( delivý člen, 

výrazy množstva) 

Projekt- žiaci pracujú 

s internetom, zostavia si 

jednoduchý projekt  

(obrázky + text) 

Moje menu alebo moje 

obľúbené raňajky 

Ochrana života a zdravia Individuálna práca 

.- domáca písomná 

úloha 

   



 Preklad z FRJ do SJ, 

práca so slovníkom 

Žiaci pracujú 

s konkrétnym textom  - 

každý žiak má iný recept 

Jednoduchý recept      

 Upevniť si poznatky 

SZ a vedomosti 

získané v tejto časti 

Cvičenia v uč.  

(str: 36) 

Zhrnutie Unité 3  Individuálna práca 

.- domáca písomná 

úloha 

   

 Hovoriť o médiách, 

Tv stanice, programy, 

používanie minulého 

času 

TV = realita?  Unité 4   Písomne 

hodnotenie žiaka 

  

 Poznať kladné aj 

záporné stránky TV, 

osvojiť si novú slovnú 

zásobu 

Práca s textom (str.38) 

Čo sleduje dnešná 

mládež, rôzne programy v 

TV 

Včera v televízii Mediálna výchova     

 Žiaci si osvoja spôsob 

tvorenia passé 

composé pomocou 

slovesa etre 

Minulý čas pravidelných 

slovies na - er 

Gramatika- vyjadrenie 

minulého času 

„ Passé composé“ 

 Individuálna práca 

.- domáca písomná 

úloha 

   

VI. Selektovať 

informácie, vedieť 

vyjadriť čas – začiatok 

a koniec vysielani, 

rozlíšiť rôzne typy 

relácií 

Francúzske TV stanice 

( práca s internetom) 

Poznáš médiá? Mediálna výchova Skupinová práca  5  

 Porozumenie textu,  

jeho reprodukcia 

s využitím minulého 

času 

Práca so slovníkom – 

práca vo dvojiciach 

Neuveriteľné informácie Osobnostný a sociálny rozvoj žiaka Individuálna práca    

 Naučiť sa spôsob 

tvorenia a tvary min. 

času nepravidelných 

slovies 

Voir, lire, ecrire, faire, 

pouvoir, avoir, voloir  

Minulý čas niektorých 

nepravidelných slovies  

(cv.str. 41) 

     

 Vedieť v kontexte 

rozlíšiť tvary 

prítomného 

a minulého času 

Žiaci sa učia 

pretransformovať vety 

z prítomného času do min. 

času 

Jazykový ateliér 

(str. 42) 

Osobnostný a sociálny rozvoj žiaka Vysvetľovanie 

a upevnenie učiva 

   

 

Chýba kritériá hodnotenia + čo sa hodnotí v 1. a 2. polroku 

 

 



ŠkVP pre predmet FRJ CJ2 8. ročník podľa učebnice EN FRANCAIS 2 
 

Časový 

rozvrh 

Ciela a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetov

é vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 
Počet 

hodín 
Poznámky 

IX.  Komunikané kompetencie: 

a. Ústny prejav – monológ: žiak vie 

informovať o svojich aktivitách počas 

týždňa; 

b. Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku (využívajúc minulý čas), 

dať na otázku zmysluplnú odpoveď;  

Čítanie s porozumením:  

a. Globálne porozumenie čítanému 

textu: žiak vie priradiť časť textu 

k obrázku; žiak vie doplniť správnu 

informáciu do textu; 

b. Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak porozumel informáciám 

v texte, vie dať odpoveď na otázku; 

c. Detailné porozumenie čítanému 

textu: žiak vie vyhľadať presnú 

informáciu v krátkom texte; 

Písomný prejav:  žiak vie 

jednoduchými vetami opísať jednotlivé 

činnosti počas prázdnin, žiak využíva 

osvojené vedomosti, samostatne vytvorí 

krátke rozprávanie k téme moje 

prázdniny, /môj vysnívaný deň; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Žiak opakuje osvojené vedomosti 

a dopĺňa si ich, chápe potrebu 

vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

Kompetencie v oblasti IKT:  žiak 

pracuje so svojou emailovou schránkou, 

vie napísať e-mail a odoslať ho; 

Žiak využíva svoju kreativitu a 

11 

Spomienky,spo

mienky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V auguste 

v Paríži 

 

Ekologické 

prázdniny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

Záľuby 

a koníčky 

Francúzske 

reálie Mapa 

Francúzska, 

najväčšie 

mestá, 

regióny, 

Víkend podľa 

mojich 

predstáv, 

Moja 

vysnívaná 

cesta 

Opakovanie 

učiva  zo 7. 

ročníka 

Syntax: 

Otázky 

s opytovacími 

zámenami 

Nepriame 

otázky 

Časovanie 

slovies – 

acheter 

Zložený 

minulý čas so 

slovesom 

avoir 
Tvorenie 

minulého času 

P.C. slovie 

zakončených 

na  -er 

Geografia 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova  

 

Mediálna 

výchova/Inform

atika (vyhľadať 

informáciu na 

internete) 

 

 

 

 

 

 

Enviromentálna 

výchova 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

Povinné: 
Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia 

(ústne 

odpovede)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.1.písomná 

práca: Čo som 

robil cez 

prázdniny; 

Ústne skúšanie 

 

Pracovná 

aktivitia žiaka 

 

Domáca 

príprava 
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fantáziu pri písaní rozprávania;  

 

X. – XI.  Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: žiak vie 

opísať obrázok, žiak hovorí podľa 

bodov, žiak vie prerozprávať obsah; 

b.Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku a dať na otázku 

odpoveď; 

Čítanie s porozumením:  

a. Globálne porozumenie čítanému 

textu: žiak vie doplniť správny tvar 

zloženého minulého času  

b. Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak porozumel informáciám 

v texte, vie dať odpoveď na otázku, vie 

vybrať jednu z možností; 

Písomný prejav:  žiak využíva 

osvojené vedomosti, samostatne vytvorí 

krátke rozprávanie k téme podľa  

bodov; 

Posluch s porozumením: žiak rozumie 

základným informáciám v počutom 

texte a vie vybrať jednu z možností; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Žiak opakuje osvojené vedomosti 

a dopĺňa si ich, chápe potrebu 

vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

Kompetencie v oblasti IKT:  žiak 

pracuje so svojou emailovou schránkou, 

vie napísať e-mail a odoslať ho; 

Žiak využíva svoju kreativitu a 

fantáziu pri písaní rozprávania; 

Môj režim dňa 

 

 

Obsah: 

 

Gramatika: 

Zložený 

minulý čas  

zvratných 

slovies: se 

lever 

se laver, 

s habiller. se 

réveiller 

Syntax:  

slovosled 

v zápore 

Slovesá na –

eler, eter, cer, 

ger, ayer 

Nepravidelné 

sloveso  voir 

Slovné 

spojenie- moi 

aussi, moi 

non plus 
 

Geografia 

(orientácia na 

mape, vedieť 

vyhľadať miesta 

na mape) 

 

 

Multikultúrna 

výchova/   

Literatúra  
 ( 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

žiaka 

 

 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

Povinné: 
a. Slovná 

zásoba, 

gramatika, 

konverzácia 

(ústne 

odpovede, malá 

písomná práca, 

veľká písomná 

práca z lekcie); 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivitia žiaka 

 

Domáca 

príprava 
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XII. – I. 

– II.  
Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: žiak vie 

opísať obrázok, vie vyjadriť svoj názor 

a zdôvodniť ho,, žiak vie opísať vec, vie  

uviesť výhody nákupu vo veľkých 

obchodných centrách, hovorí podľa 

Nákupy 

v obchodných 

domoch 

 

Čo si želáte? 

 

Obsah:  

Obľúbené 

miesto na 

nákupy , 

jednotlivé 

oddelenia,   

 ( 

 

Multikultúrna 

výchova 

spoznávanie 

francúzskej 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

Povinné: 
a. Slovná 

zásoba, 

gramatika, 

konverzácia 

(ústne 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 
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bodov, žiak vie prerozprávať obsah; 

žiak hovorí o udalostiach v minulom 

čase; P.C. 

b.Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku a dať na otázku 

odpoveď; 

Čítanie s porozumením:  

a. Globálne porozumenie čítanému 

textu:  žiak rozumie základným 

informáciám v texte, žiak vie doplniť 

správnu informáciu do textu; 

b. Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak porozumel informáciám 

v texte, vie dať odpoveď na otázku, vie 

vybrať jednu z možností; 

Posluch s porozumením: žiak vie určiť 

správne poradie  

Písomný prejav:  žiak využíva 

osvojené vedomosti, samostatne vytvorí 

krátke rozprávanie k téme podľa  

bodov; 

Posluch s porozumením: žiak vie určiť 

správne poradie informácií; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Žiak opakuje osvojené vedomosti 

a dopĺňa si ich, chápe potrebu 

vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

Kompetencie v oblasti IKT:  žiak 

pracuje so svojou emailovou schránkou, 

vie napísať e-mail a odoslať ho; 

Žiak využíva svoju kreativitu a 

fantáziu pri písaní rozprávania; 

 

 

Veľké obchodné 

domy 

oblečenie, 

ošatenie, 

potraviny, 

zelenina, 

ovocie 

elektronika, 

 

Gramatika: 

Časovanie 

slovesa platiť- 

payer  v 

prítomnom 

čase, Zložený 

minulý čas  

P.C. pomocou 

etre   

-rester 

-choisir 

-finir 

Zložený 

minulý čas 

P.C. 

zvratných 

slovies 

 

Syntax: 

 

gastronómie   

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

odpovede, malá 

písomná práca, 

veľká písomná 

práca z lekcie); 

 
 

aktivitia žiaka 

 

Domáca 

príprava 

II. – III. 

– IV. 
Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: vie opísať 

trasu na mape, trasu autobusov; hovorí 

podľa bodov; 

b.Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku a dať na otázku 

odpoveď; 

V MESTE 

Lekcia 3 

 

 

 

Obsah:  

Pozor na 

červenú!  
Hasiči, 

Jazdite! 

 

Gramatika: 

Geografia 
(správna 

orientácia na 

mape) 

 

Multikultúrna 

výchova 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

Povinné: 

a.Slovná 

zásoba, 

gramatika, 

konverzácia 

(ústne 

odpovede, malá 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 
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Čítanie s porozumením:  

a. Globálne porozumenie čítanému 

textu:  žiak rozumie základným 

informáciám v texte, žiak vie doplniť 

správnu informáciu do textu; 

b. Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak porozumel informáciám 

v texte, vie priradiť obrázok 

k informácii; žiak vie nájsť základné 

informácie v rôznych druhov textov) 

Písomný prejav:  žiak využíva 

osvojené vedomosti, samostatne vytvorí 

krátke rozprávanie k téme podľa  

bodov; 

Posluch s porozumením: žiak vie určiť 

správne poradie informácií a vybrať 

jednu z možností; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Žiak opakuje osvojené vedomosti 

a dopĺňa si ich, chápe potrebu 

vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

Kompetencie v oblasti IKT:  žiak 

pracuje so svojou emailovou schránkou, 

vie napísať e-mail a odoslať ho; 

Žiak využíva svoju kreativitu a 

fantáziu pri písaní rozprávania; 

Nepravidelné 

sloveso - 

devoir 

 

Syntax:  

Zámeno que 

 

(spoznať plány 

miest, vedieť 

vyhľadať 

informáciu 

a poznať spôsob 

prepravy 

k dopravnej 

nehode, vo 

francúzsky  

hovoriacich 

krajinách 

 

 

 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

písomná práca, 

veľká písomná 

práca z lekcie) 

 

 Miniprojekt: 

Plán mesta  

Paríž 

(obsahová, 

gramatická 

a estetická 

úroveň 

spracovania) 

 

Pracovná 

aktivitia žiaka 

 

Domáca 

príprava 

V. – 

VI.  

Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: žiak vie 

opísať obrázok, vie vyjadriť svoj názor 

a zdôvodniť ho, žiak vie prerozprávať 

obsah; 

b.Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku a dať na otázku 

odpoveď; 

Čítanie s porozumením:  

a. Globálne porozumenie čítanému 

textu:  žiak rozumie základným 

informáciám v texte, žiak vie doplniť 

správnu informáciu do textu; 

MÓDA 

Lekcia 4 
Obsah: 

Chic! Čo sa 

nosí 

Klasické 

alebo 

moderné. 

 

Gramatika:  

Prídavné 

mená beau, 

bel, belle, 

nouveau, 

vieux, 

Etická výchova 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
(medziľudské 

vzťahy, 

sebahodnotenie) 

 

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s textom 

Povinné: 
 Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia 

(ústne 

odpovede, malá 

písomná práca, 

veľká písomná 

práca z lekcie); 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Hodnotenie 

miniprojeku 

(obsahová, 

gramatická 

a estetická 

úroveň práce) 

 

Pracovná 
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b. Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak porozumel informáciám 

v texte a na základe textu vyrobí projekt 

na danú tému 

Posluch s porozumením: žiak vie určiť 

správne poradie informácií; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Žiak opakuje osvojené vedomosti 

a dopĺňa si ich, chápe potrebu 

vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

Kompetencie v oblasti IKT:  žiak 

pracuje so svojou emailovou schránkou, 

vie napísať e-mail a odoslať ho; 

Žiak využíva svoju kreativitu a 

fantáziu pri tvorbe miniprojektu,  

 

 

Sloveso  páčiť 

sa – plaire 

Obliecť si – 

metre, 
Zosilnený 

zápor – ne... 

personne/jam

ais/ rien 
Báseň: Je te 

donne pour ta 

féte Max 

Jacob  

 

 

Informatika/Me

diálna výchova 
(projekt 

spracovaný 

v Power pointe) 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

aktivitia žiaka 

 

Domáca 

príprava 

 

 

 

 

ŠkVP pre predmet FRJ CJ2 9. ročník podľa učebnice EN FRANCAIS 2 
 

Časový 

rozvrh 

Ciela a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetov

é vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 
Počet 

hodín 
Poznámky 

IX.  

 

X. 

Komunikané kompetencie: 

a. Ústny prejav – monológ: žiak vie 

informovať o svojich aktivitách   

; 

b. Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku (využívajúc minulý čas), 

dať na otázku zmysluplnú odpoveď;  

Čítanie s porozumením:  

a. Globálne porozumenie čítanému 

0pakovanie 

 

Etapa II 

 

 

 

 

 

Praktické cvič. 

Obsah: 

Záľuby 

a koníčky 

Francúzske 

reálie Mapa 

Francúzska, 

najväčšie 

mestá, 

regióny, 

Geografia 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova  

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

Povinné: 
Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia 

(ústne 

odpovede)  

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Pracovná 

aktivitia žiaka 

 

Domáca 

príprava 

14  

 

 

 

 

 

 

 

 



textu: žiak vie priradiť časť textu 

k obrázku; žiak vie doplniť správnu 

informáciu do textu; 

b. Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak porozumel informáciám 

v texte, vie dať odpoveď na otázku; 

c. Detailné porozumenie čítanému 

textu: žiak vie vyhľadať presnú 

informáciu v krátkom texte; 

Písomný prejav:  žiak vie 

jednoduchými vetami opísať jednotlivé 

činnosti počas prázdnin, žiak využíva 

osvojené vedomosti, samostatne vytvorí 

krátke rozprávanie k téme moje 

prázdniny, /môj vysnívaný deň; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Žiak opakuje osvojené vedomosti 

a dopĺňa si ich, chápe potrebu 

vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

Kompetencie v oblasti IKT:  žiak 

pracuje so svojou emailovou schránkou, 

vie napísať e-mail a odoslať ho; 

Žiak využíva svoju kreativitu a 

fantáziu pri písaní rozprávania; 

na  rozvoj 

komunikačných 

zručností 

 

 

Praktické 

cvičenia na 

upevnenie 

čítania s 

porozumením 

 

 

 

 

 Praktické 

cvičenia na 

upevnenie 

písania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víkend podľa 

mojich 

predstáv, 

Moja 

vysnívaná 

cesta 

Opakovanie 

učiva  z 8.roč. 

ročníka 

Syntax: 

Otázky 

s opytovacími 

zámenami 

Nepriame 

otázky 

Časovanie 

slovies – re 

Zložený 

minulý čas so 

slovesom 

avoir 
Tvorenie 

minulého času 

P.C. slovies 

zakončených 

na  -er 

Mediálna 

výchova/Inform

atika (vyhľadať 

informáciu na 

internete) 

 

 

 

 

 

 

Enviromentálna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálna 

výchova 

/vyhľadať 

informáciu na 

internete) 

opakovací 

rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 
práca so 

slovníkom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.1.písomná 

práca: Čo som 

robil cez 

prázdniny; 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. – 

XII  
Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: žiak vie 

opísať obrázok, žiak hovorí podľa 

bodov, žiak vie prerozprávať obsah; 

b.Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku a dať na otázku 

odpoveď; 

Čítanie s porozumením:  

a. Globálne porozumenie čítanému 

textu: žiak vie doplniť správny tvar  

delivého člena  

 

 

 

JEDLO 
 

 

Som hladný 

L6 A 

 

 

 

Obsah: 

 

Gramatika:  

delivy  člen 

  De l/,de 

la/,des /               

Syntax:  

slovosled 

v zápore 

Slovesá na –

re ,attendre 

Geografia , 

vedieť vyhľadať 

miesta na mape) 

´-vinárske oblasti 

.Champagne 

Multikultúrna 

výchova/   

Rozdiely 

v stravovacích 

návykoch-

fr.reálie  

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, domáca 

Povinné: 
a. Slovná 

zásoba, 

gramatika, 

konverzácia 

(ústne 

odpovede, malá 

písomná práca, 

veľká písomná 

práca z lekcie); 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivitia žiaka 

 

Domáca 

príprava 

12  



b. Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak porozumel informáciám 

v texte, vie dať odpoveď na otázku, vie 

vybrať jednu z možností; 

Písomný prejav:  žiak využíva 

osvojené vedomosti, samostatne vytvorí 

krátke rozprávanie k téme podľa  

bodov; 

Posluch s porozumením: žiak rozumie 

základným informáciám v počutom 

texte a vie vybrať jednu z možností; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Žiak opakuje osvojené vedomosti 

a dopĺňa si ich, chápe potrebu 

vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

Kompetencie v oblasti IKT:  žiak 

pracuje so svojou emailovou schránkou, 

vie napísať e-mail a odoslať ho; 

Žiak využíva svoju kreativitu a 

fantáziu pri písaní rozprávania; 

 

 

 

 

 

Deň sa začína  

 

dobre 

L6 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nech sa páči 

k stolu 

 

L6C 

Nepravidelné 

sloveso 

prendre   

Slovné 

spojenie-  

non,il n y 

a plus,non n 

est pas du 
 

Povinná 

slovná zásoba 

k danej 

téme,jedálny 

lístok 

Gramatika: 

Zámenná 

príslovka-en 

 

Rozkazovací 

sposob s en, 

 

  

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

žiaka 

 

 

 

 

úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

 

-dialógy 

 

. 

 

I-II 

Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: žiak vie 

opísať.obrázok 

b.Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku a dať na otázku 

odpoveď; 

Čítanie s porozumením:  

a. Globálne porozumenie čítanému 

textu:  žiak rozumie základným 

informáciám v texte, žiak vie doplniť 

správnu informáciu do textu; 

b. Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak porozumel informáciám 

v texte, vie dať odpoveď na otázku, vie 

vybrať jednu z možností; 

Posluch s porozumením: žiak vie určiť 

správne poradie  

Písomný prejav:  žiak využíva 

osvojené vedomosti, samostatne vytvorí 

 

 

 

 

 

 Francúzska 

kuchyňa 

L6D 

                     

 

                                                                       

 

Praktické 

cvičenia na 

rozvoj 

komunikačných 

kompetenctí 

 

 

Obsah:  

Obľúbené 

jedlá 

,raňajky,obed,

večera,  ,  

Povinná 

slovná zásoba 

Gramatika: 

  Postavenie    

-en vo vete 

 Pred 

úomocným 

slovesom 

v P.C. 
-pred 

neurčitkom: 

Je vais en 

prendre,             

-so slovesom 

 ( 

 

Multikultúrna 

výchova 

spoznávanie 

francúzskej 

gastronómie   

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

Povinné: 
a. Slovná 

zásoba, 

gramatika, 

konverzácia 

(ústne 

odpovede, malá 

písomná práca, 

veľká písomná 

práca z lekcie); 

 
Povinná slovná 

zásoba 

 

gramatika 

 

konvrrzácúa 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivitia žiaka 

 

Domáca 

príprava 
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krátke rozprávanie k téme podľa  

bodov; 

Posluch s porozumením: žiak vie určiť 

správne poradie informácií; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Žiak opakuje osvojené vedomosti 

a dopĺňa si ich, chápe potrebu 

vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

Kompetencie v oblasti IKT:  žiak 

pracuje so svojou emailovou schránkou, 

vie napísať e-mail a odoslať ho; 

Žiak využíva svoju kreativitu a 

fantáziu pri písaní rozprávania; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca s textom 

v rozkazovaco

m sp./Achete 

des banaanes. 

Achete-en 

deux / 

 

 

 

Slovesá na -re 

 

/attendre....do

plnenie/-

répondre.desc

endre.perdre, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

II. – III. 

– IV. 
Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: vie opísať 

trasu na mape, trasu autobusov; hovorí 

podľa bodov; 

b.Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku a dať na otázku 

odpoveď; 

Čítanie s porozumením:  

a. Globálne porozumenie čítanému 

textu:  žiak rozumie základným 

informáciám v texte, žiak vie doplniť 

správnu informáciu do textu; 

b. Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak porozumel informáciám 

v texte, vie priradiť obrázok 

k informácii; žiak vie nájsť základné 

informácie v rôznych druhov textov) 

Písomný prejav:  žiak využíva 

osvojené vedomosti, samostatne vytvorí 

krátke rozprávanie k téme podľa  

bodov; 

Posluch s porozumením: žiak vie určiť 

správne poradie informácií a vybrať 

jednu z možností; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

 

ŠKOLA 

 

L7A 

 

 

 

Kandidáti  na 

zahraničné 

šzúdim 

L 7B 

 

 

 

 

Hurá prázdni-  

ny 

 

L 7C 

 

Zmaturuj 

L7D 

 

 

ŠPORT 
 

Obsah: 
Francúzske 

reálie,odlišnos

ti školského 

systému 

 

Gramatika: 

Nepravidelné 

sloveso - 

boire 

 

Syntax:  

Zámeno  c est 

qui 
Stupňovanie 

prídavných 

mien a 

pisloviek 

  

 

 

Gramatika: 

Futur simple 

/jednoduchý 

bud.čas/ 

Budúci čas 

Geografia 
(správna 

orientácia na 

mape) 

 

Multikultúrna 

výchova 
(spoznať plány 

miest, vedieť 

vyhľadať 

informáciu  k  

doprave, vo 

francúzsky  

hovoriacich 

krajinách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

Povinné: 

a.Slovná 

zásoba, 

gramatika, 

konverzácia 

(ústne 

odpovede, malá 

písomná práca, 

veľká písomná 

práca z lekcie) 

 

 Miniprojekt: 

Plán mesta  

Paríž 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 

(obsahová, 

gramatická 

a estetická 

úroveň 

spracovania) 

 

Pracovná 

aktivitia žiaka 

 

Domáca 

príprava 
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kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Žiak opakuje osvojené vedomosti 

a dopĺňa si ich, chápe potrebu 

vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

Kompetencie v oblasti IKT:  žiak 

pracuje so svojou emailovou schránkou, 

vie napísať e-mail a odoslať ho; 

Žiak využíva svoju kreativitu a 

fantáziu pri písaní rozprávania; 

Pobyt  na 

horách L8A 

 

Športová trieda 

L8 B 

 

Pripravení na 

finále 

CL8  

Olympijské hry 

nepr. slovies 

Predmetové 

osobné 

zámená 

Tvorenie 

prísloviek 

Slovesá: 

Sortir,envoyer

,éspérer 

 

 

 

 

 

 

Tvorba projektu 

OH 2012  

V. – 

VI.  

Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: žiak vie 

opísať obrázok, vie vyjadriť svoj názor 

a zdôvodniť ho, žiak vie prerozprávať 

obsah; 

b.Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku a dať na otázku 

odpoveď; 

Čítanie s porozumením:  

a. Globálne porozumenie čítanému 

textu:  žiak rozumie základným 

informáciám v texte, žiak vie doplniť 

správnu informáciu do textu; 

b. Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak porozumel informáciám 

v texte a na základe textu vyrobí projekt 

na danú tému 

Posluch s porozumením: žiak vie určiť 

správne poradie informácií; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Žiak opakuje osvojené vedomosti 

a dopĺňa si ich, chápe potrebu 

vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

Kompetencie v oblasti IKT:  žiak 

pracuje so svojou emailovou schránkou, 

vie napísať e-mail a odoslať ho; 

Žiak využíva svoju kreativitu a 

fantáziu pri tvorbe miniprojektu,  

 

KULTÚRA 

 

Hudba 

L9 A 

 

L9 B 

 

Divadlo 

Kino 

TV 

 

L9 C 

 

ETAPA IV 

 

 

Opakovanie 

 

 

L 10 

Obsah: 

Chic! Čo sa 

nosí 

Klasické 

alebo 

moderné. 

 

Gramatika:  

Prídavné 

mená beau, 

bel, belle, 

nouveau, 

vieux, 

Sloveso  páčiť 

sa – plaire 

Obliecť si – 

metre, 
Zosilnený 

zápor – ne... 

personne/jam

ais/ rien 
Báseň: Je te 

donne pour ta 

féte Max 

Jacob  

 

Etická výchova 

Hudobná 

výchova 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
(medziľudské 

vzťahy, 

sebahodnotenie) 

 

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností 

 

Informatika/Me

diálna výchova 
(projekt 

spracovaný 

v Power pointe) 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s textom 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

Povinné: 
 Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia 

(ústne 

odpovede, malá 

písomná práca, 

veľká písomná 

práca z lekcie); 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Hodnotenie 

miniprojeku 

(obsahová, 

gramatická 

a estetická 

úroveň práce) 

 

Pracovná 

aktivitia žiaka 

 

Domáca 

príprava 
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KRITÉRIÁ HODNOTENIA CUDZÍCH JAZYKOV 

Zásady hodnotenia na hodinách cudzích jazykov 

1.   Hodnotenie žiaka má viesť k čo najväčšej objektivite.   

2.   Pri hodnotení učiteľ rešpektuje dôstojnosť žiakovej osobnosti - poukázať na nedostatky ale súčasne kladne ohodnotiť správnosť v prejave. 

3.   Za hodnotenie vyučovacieho predmetu je zodpovedný učiteľ. 

4.   Učiteľ hodnotí podľa kritérií, s ktorými zoznámi žiakov na začiatku školského roku. 

5.   Žiak je hodnotený v prvom aj v druhom polroku nezávisle. 

6.   V priebehu jedného vyučovacieho dňa môže byť len jedna veľká písomná práca. 

7.   Obmedzenie v bode 6 sa nevzťahuje na malé písomné práce. 

8.   Veľké písomné práce je vyučujúci povinný oznámiť žiakom vopred. 

9.   Táto povinnosť, vyplývajúca z bodu 8 sa nevzťahuje na malé písomné práce. Je na rozhodnutí učiteľa, či malú písomnú prácu vopred oznámi alebo nie.10. Konečná 

známka bude zohľadňovať: veľké písomné práce z lekcie, malé písomné práce, slohové práce, ústne odpovede, práce z realizovaných projektov, aktivitu a plnenie domácich 

úloh. 

11. Malé a veľké písomné práce z lekcie a 1. písomnú prácu žiak musí absolvovať. Ak nemôže absolvovať v prvom riadnom termíne, absolvuje ho v náhradnom termíne, 

ktorý je zverejnený. 12. Žiak musí byť v rámci polroku minimálne raz ústne vyskúšaný.13. Žiak na záver každej lekcie kriticky zhodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu od 

vyučujúceho a uvedomuje si možnosti svojho rozvoja. 

 

NA HODINÁCH FRJ -  CJ2 SA DO HODNOTENIA PODĽA UČEBNICE EN-FRANCAIS 2  V 8. ROČNÍKU ZAHRŇUJE: 
Povinné sú:  

a. ústne odpovede (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe, konverzačných schopností); 

b. malé písomné práce (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe); 

c. pracovná aktivita žiaka 

d. domáca príprava 

e. veľká písomná práca po každej lekcii /4 písomné práce v školskom roku/; 

f. 1. písomná práca (Rozprávanie: Čo som robil cez prázdniny) 

g. miniprojekty (Móda ,V meste) 

 

 

 

HODNOTENIE ÚSTNEJ ODPOVEDE 



1. Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete cudzí jazyk je cieľová komunikačná úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch, resp. na jednotlivých 

stupňoch školského vzdelávania v súlade s platnými učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi.  

2. Hodnotenie a klasifikácia v cudzom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo 

využívaní základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory.  

3. Pri hodnotení v predmete cudzí jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra 

odpovede.  

4. Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka a náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať 

náročnosti definovanej v platných učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch cieľovej skupiny žiakov.  

Stupňom 1 - výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou 

témou. K splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové prostriedky a téme primeranú bohatú slovnú zásobu. Vyjadruje sa plynulo 

a súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a intonácia sú jasné, prirodzené a zrozumiteľné. Obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) 

zodpovedajú téme, v prípade, že žiak nedokáže niečo/niekoho pomenovať, dokáže chýbajúce výrazy nahradiť opisnou formou. Žiak vie presvedčivo 

argumentovať, obhajovať prezentované názory a uvádzať protiargumenty. Výpoveď je takmer gramaticky správna.  

Stupňom 2 - chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje 

zadanú úlohu, jeho odpoveď je celistvá a zámer výpovede jasný. Používa takmer vždy primeranú slovnú zásobu a správne jazykové prostriedky. Prerušuje 

len zriedkavo svoj prejav kratšími prestávkami, ktoré sú spôsobené menšími jazykovými nedostatkami. Vplyv materinského jazyka na intonáciu a 

výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané 

téme. Slovná zásoba je primeraná a žiak väčšinou vyjadrí chýbajúce slová vhodným výrazom. Žiak dokáže argumentovať a zaujať stanovisko k odlišnému 

názoru. Ojedinelé gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu.  

Stupňom 3 - dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. 

Používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu, nedostatky v používaní jazykových prostriedkov nebránia porozumeniu. Plynulosť a zrozumiteľnosť 

prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené jazykovými nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa. Vplyv 

materinského jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc 

učiteľa. Slovná zásoba je primeraná, ale nie vždy adekvátna danej téme, žiak používa aj nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky 

opísať. Žiak dokáže prezentovať a do určitej miery aj obhájiť, vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby nesťažujú 

zrozumiteľnosť prejavu.  

Stupňom 4 - dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho 

prejav je zväčša nesúrodý a nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové 

prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné jazykové nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len krátkymi 

odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť a intonácia značne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami 

primeraný, žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále primeraná zadanej téme žiak častejšie používa 



nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať problémy, ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť 

prejavu.  

Stupňom 5 - nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky 

nedokáže vyjadriť ani pomocou učiteľa. Používa nevhodnú slovnú zásobu a závažné chyby bránia porozumeniu. Nie je schopný vyjadriť sa samostatne a 

súvislo. Zlá výslovnosť a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie 

odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba bráni porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré má reagovať. 

Množstvo gramatických chýb znemožňuje porozumenie.  

Hodnotenie testov a malých písomných prác 

Stupnica  
100% - 90%    :1 

89%-70%        :2 

69%-50%        :3 

49%-30%        :4 

29%-0%          :5 

HODNOTENIE PROJEKTOV 

 
Obsahová stránka projektu  (5 – 0 bodov) 

 originalita myšlienky, príbehu 

 logická organizácia príbehu, logické spájanie myšlienok 

 pochopiteľnosť obsahu 

 

Lingvistická stránka projektu (5 – 0 bodov) 

Gramatika (správne použitie časov, slovosled vo vete, ...) 

 v práci sa nevyskytujú gramatické chyby 

 v práci sa vyskytuje zopár gramatických chýb, ktoré však nenarúšajú pochopenie príbehu 

 v práci je mnoho chýb, nevhodný slovosled, ktoré bránia pochopeniu príbehu, vyžadujú si veľké úsilie čitateľa alebo poslucháča na jeho pochopenie 

Slovná zásoba (hláskovanie, vhodnosť využitia slovnej zásoby) 

 v práci je využitá vhodná slovná zásoba 

 v práci je zopár slov nesprávne použitých, čo však neznemožňuje pochopiť hlavnú myšlienku projektu 

 v práci sú nevhodné slová, často nesprávne napísané, a tak je samotný obsah nepochopiteľný 

 



Formálna stránka (5 – 0 bodov) 

 projekt je nápaditý, originálny 

 obrázky korešpondujú s textom 

 obrázky a písmo majú výbornú/zlú úpravu 

 pri prezentácii projektu správne používa CJ 

 projekt prezentuje plynule, bez nenáležitých páuz, necháva priestor pre otázky 

 hovorcu je počuť v celej miestnosti 

 

Stupnica  

15 – 13 bodov  stupeň klasifikácie 1 

12 – 10 bodov stupeň klasifikácie 2 

9 – 6 bodov stupeň klasifikácie 3 

5 -  4 body stupeň klasifikácie 4 

3 -  0 bodov  stupeň klasifikácie 5 

Vyučujúci má možnosť prispôsobiť si hodnotenie konkrétnej téme projektu. 

HODNOTENIE SLOHOVÝCH PRÁC 

 
Obsahová stránka slohovej práce (5 – 0 bodov) 

 logická organizácia príbehu, logické spájanie myšlienok 

 pochopiteľnosť obsahu 

 

Lingvistická stránka slohovej práce (5 – 0 bodov) 

Gramatika (správne použitie časov, slovosled vo vete, ...) 

 v práci sa nevyskytujú gramatické chyby 

 v práci sa vyskytuje zopár gramatických chýb, ktoré však nenarúšajú pochopenie obsahu 

 v práci je mnoho chýb, nevhodný slovosled, ktoré bránia pochopeniu príbehu, vyžadujú si veľké úsilie čitateľa alebo poslucháča na jeho pochopenie 

Slovná zásoba (hláskovanie, vhodnosť využitia slovnej zásoby) 

 v práci je využitá vhodná slovná zásoba 

 v práci je zopár slov nesprávne použitých, čo však neznemožňuje pochopiť hlavnú myšlienku práce 

 v práci sú nevhodné slová, často nesprávne napísané, a tak je samotný obsah nepochopiteľný 

 

Formálna stránka slohovej práce /6 – 0 bodov/ 



 slohová práca obsahuje všetky formálne náležitosti /pri liste: miesto, dátum, oslovenie, úvodná fráza, záverečná fráza, podpis;  

 

Stupnica  
100% - 90%    :1 

89%-70%        :2 

69%-50%        :3 

49%-30%        :4 

29%-0%          :5 

 

ŠkVP pre predmet FRJ  CJ2 podľa ISCED 2 Jazyk a komunikácia pre predmet FRJ vypracovala Mgr. Agnesa Gécziová 

 

 


