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FRANCOUZSKÝ JAZYK DELF A1/A2 

 Přípravný kurz k mezinárodní zkoušce DELF A1 – seminář číslo 1 
Termín konání: 16.1.2014 

Učitel: Iveta Hrazdirová 

Žákům byly poskytnuty základní informace o mezinárodních zkouškách DELF (Diplôme d´Études en 

Langue Française) pro získání nezávislého certifikátu odpovídající úrovni A1, A2 Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Formou testů si žáci otestovali a sami opravili zkušební testy, kde zjistili své slabé a silné stránky  

ve všech 4 jazykových kompetencích 

 -poslech s porozuměním 

 -mluvený projev 

 -porozumění textu 

 -písemný projev 

Na závěr semináře byl žákům rozdán hodnotící dotazník. 

 

 Přípravný kurz k mezinárodní zkoušce DELF A1 - seminář číslo 2 

Termín konání: 30.1.2014 

Učitel: Iveta Hrazdirová 

Náplň semináře:  

Po uvedení základních informací o mezinárodních zkouškách DELF (Diplôme d´Études en Langue 

Française) pro získání nezávislého certifikátu odpovídající úrovni A1 Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky si žáci v 2. semináři procvičili všechny 4 jazykové kompetence 

 -poslech s porozuměním 

 -mluvený projev 

 -porozumění textu 

 -písemný projev 

 formou kompletního zkušebního testu DELF A1 

Na závěr jim byl rozdán hodnotící dotazník. 

V příštím semináři jim bude rozdán opravený test s bodovým ohodnocením. 

 



 Přípravný kurz k mezinárodní zkoušce DELF A2 - seminář číslo 3 

Termín konání: 13.2.2014 

Učitel: Iveta Hrazdirová 

Náplň semináře:  

Po uvedení základních informací o mezinárodních zkouškách DELF (Diplôme d´Études en Langue 

Française) pro získání nezávislého certifikátu odpovídající úrovni A2 Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky si žáci ve 3. semináři ověřili všechny 4 jazykové kompetence. 

 -poslech s porozuměním 

 -mluvený projev 

 -porozumění textu 

 -písemný projev 

 formou kompletního zkušebního testu DELF A2 

Test si sami opravili a seznámili se se zadáním pro písemný projev, který napíší při domácí přípravě. 

Na závěr jim byl rozdán hodnotící dotazník. 

V příštím semináři jim bude rozdán opravený test s bodovým ohodnocením. 

 

 Přípravný kurz k mezinárodní zkoušce DELF A2 - seminář číslo 4 

Termín konání: 27.2.2014 

Učitel: Iveta Hrazdirová 

Náplň semináře:  

Po shrnutí základních informací o mezinárodních zkouškách DELF (Diplôme d´Études en Langue 

Française) pro získání nezávislého certifikátu odpovídající úrovni A2 Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky si žáci ve 4. semináři procvičili pouze 2 jazykové kompetence, které 

byly nejvíce potřebné, jak vyplynulo z předchozího semináře: 

 -poslech s porozuměním 

 -mluvený projev na základě vylosovaných témat a situací 

Žákům byly rozdány opravené písemné práce z minulého semináře. 

Ke konci hodiny vyplnili hodnotící dotazník. 

 

 Přípravný kurz k mezinárodní zkoušce DELF A2 - seminář číslo 5 

Termín konání: 28.3.2014 

Učitel: Iveta Hrazdirová 

Náplň semináře:  

Po uvedení základních informací o mezinárodních zkouškách DELF(Diplôme d´Études en Langue 

Française) pro získání nezávislého certifikátu odpovídající úrovni A1 Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky si žáci v pátém semináři ověřili všechny 4 jazykové kompetence 

 -poslech s porozuměním 

 -mluvený projev 

 -porozumění textu 

 -písemný projev 

 formou kompletního zkušebního testu DELF A2 

Po provedení opravy jim bude opravený test s bodovým ohodnocením rozdán. 

Na závěr jim byl rozdán hodnotící dotazník. 


