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FRANCOUZSKÝ JAZYK I. – V. 

 Prohlubující seminář: FRJ číslo 1   

Termín konání: 16.10.2013 

Učitel: Iveta Hrazdírová 

Seminář byl zaměřen na doplnění a utřídění znalostí z oblasti fonetiky a čtení textu. Žáci postupně 

zopakovali lekce U1 a U2, procvičili konverzaci a témata „Ma famille, Mes loisirs“. Vzhledem 

k tomu, že bylo potřeba více času na procvičení fonetiky a čtení, nebylo zopakováno učivo z U3 tak, 

jak bylo původně v plánu. Učivo bude zpracováno v příštím semináři včetně evaluačního testu. 

Na závěr semináře byl žákům rozdán hodnotící dotazník. 

 

 Prohlubující seminář: FRJ číslo 2 

Termín konání: 31.10.2013 

Učitel: Iveta Hrazdírová 

Seminář byl zaměřen na shrnutí učiva z lekce U3 a U4 učebnice EXTRA 1. V úvodu semináře žáci 

diskutovali o tom, jak tráví volný čas-Mes loisirs, učili se pokládat otázky a odpovídat na ně. Po 

zopakování učiva z lekce U3 si napsali krátký evaluační test. Poté pokračovali s další lekcí. Na závěr 

jim byl rozdán hodnotící dotazník. 

 

 Prohlubující seminář: FRJ číslo 3   

Termín konání: 14.11.2013 

Učitel: Iveta Hrazdírová 

Seminář byl zaměřen na shrnutí učiva z lekce U5 a U6 učebnice EXTRA 1. V úvodu semináře žáci 

popisovali svůj běžný den a mluvili o svých prázdninách. Dále procvičili minulý čas a osvojili si fráze 

běžné při telefonním rozhovoru.  Poté pokračovali s učivem z 6. lekce. Na závěr jim byl rozdán 

hodnotící dotazník. 

  



 Prohlubující seminář: FRJ číslo 4   

Termín konání: 27.11.2013 

Učitel: Iveta Hrazdírová 

Žáci tentokrát pracovali na počítači a to podle výukového programu ke knize Connexions 1. Na 

webových stránkách www.didierconnexions.com. Použili jsme cvičení odpovídající učivu  učebnice 

EXTRA 2. Žáci zároveň prováděli opravu, případně cvičení zkusili vypracovat znovu. Na závěr se 

seznámili s dalšími výukovými programy, které jsou běžně dostupné. Ke konci hodiny vyplnili 

hodnotící dotazník. 

 

 Prohlubující seminář: FRJ číslo 5 

Termín konání: 11.12.2013 

Učitel: Iveta Hrazdírová 

Seminář byl zaměřen na shrnutí učiva z lekce U1 – U3 učebnice EXTRA 2. Nejprve jsme se věnovali 

procvičení minulých událostí při vyprávění o svých prázdninách. Po té jsme probrali futur proche, 

které prověřili povídáním o programu na vánoční prázdniny. Téma kuchyně a stravovací návyky 

posloužily k procvičení členu dělivého. Žáci ukončili seminář telefonním pozváním na odpoledne. Na 

závěr jim byl rozdán hodnotící dotazník. 

http://www.didierconnexions.com/

