
Názov ŠVP ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk maďarský 

Predmet francúzsky jazyk – 2. cudzí jazyk  

Ročník siedmy 

Rozsah ŠVP   1 hodín / týždenne, ŠkVP   0 hodín / týždenne  Spolu :  33 hodín / 

rok 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

Vyučovaním cudzích jazykov reaguje základná škola na naliehavú požiadavku, ktorá 

vychádza z prirodzenej potreby znalosti cudzích jazykov, danej geopolitickými, 

ekonomickými a kultúrnymi podmienkami našej krajiny. Vyučovanie cudzích jazykov v ZŠ 

tvorí súčasť všeobecného vzdelávania, je jedným zo vzájomne prepojených článkov systému 

všestranne rozvíjajúceho osobnosť žiaka. Významne rozvíja nielen jazykovú zložku, ale i 

všeobecný kultúrny rozhľad žiakov, ako predpoklad k otvorenosti, porozumeniu, tolerancii a 

schopnosti chápať a oceňovať kultúrne hodnoty nielen svojho národa, ale i národov iných. 

Súčasne prispieva k rozvoju intelektuálnej, etickej, emocionálnej a estetickej zložky osobnosti 

žiaka, k rozvoju jeho zručností a návykov i k celkovej kultivácii vyjadrovania a správania. 

Znalosť cudzieho jazyka získaná v základnej škole vytvára predpoklady pre ďalšie štúdium 

tohto jazyka a pre jeho využívanie v profesionálnej praxi. Francúzsky jazyk je jedným 

z najpoužívanejším cudzím jazykom popri anglickému jazyku. Dôležitou úlohou školy  je 

pomôcť deťom rozvíjať širokú škálu komunikačných schopností vrátane cudzích jazykov a aj 

schopností orientovaných  na dialog medzi kulturami. Dôležitým a nutným krokom je 

komunikácia, ktorá je kľúčom k naučeniu sa cudzieho jazyka. 7. ročníkom pokračuje etapa 

výučby ďalšieho cudzojazyčného vzdelávania.V tomto období ide predovšetkým o vzbudenie 

záujmu detí o študium ďalšieho cudzieho jazyka , t, j. francúzskeho jazyka a vytvorenie 

pozitívneho vzťahu k tomuto predmetu, o trvalé osvojenie zvukovej podoby príslušného 

cudzieho jazyka a zvládnutie základných vzťahov medzi zvukovou a grafickou stránkou 

jazyka na základe rozvíjania rečových zručností. 

2. Ciele učebného predmetu a kompetencie 

 

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií tým, že vedie žiakov k:  

 

získavaniu nových kompetencií,  

opakovaniu si naučených vedomostí,  

využívaniu vedomostí z iných predmetov,  

hodnoteniu svojich pokrokov,  

spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách,  



socializácií detí,  

využívaniu naučeného cudzieho jazyka,  

učeniu sa samostatnosti pri učení,  

vzbudiť záujem o jazyk a kultúru,  

lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia,  

prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, 

sociálnych a kognitívnych schopností,  

naučiť žiakov rozmýšľať o učení sa CJ a viesť ich k využívaniu vlastného jazykového 

portfólia ako nástroja sebahodnotenia. 

 Všeobecné kompetencie 

 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. 

Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal: 

 

� získavať uvedomelo nové vedomosti a zručnosti, 

� opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňal si ich, 

� uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

� opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať, 

� pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

� dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať 

ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 

� kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho 

rozvoja, 

� udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií, 

� pochopiť zámer zadanej úlohy, 

� účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

� aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk, 

� využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu, 

� byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

III Komunikačné jazykové kompetencie 

 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov. 

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré 

je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. 

 

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1: 

 

• rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať, 

• dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, 

ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní, 

• dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii 

rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť. 

 

 

 



1 Jazyková kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A1: 

 

 používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb 

konkrétneho typu, 

• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa 

na dané konkrétne situácie, 

• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú 

súčasťou osvojeného repertoáru, 

• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení 

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami, 

• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené 

spojenia, 

• dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje. 
 

2 Sociolingvistická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A1: 

 

• dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie 

spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, 

ospravedlniť sa, atď. 

 

3 Pragmatická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A1: 

 

• dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích 

výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“, 

• dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú 

poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na 

artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu. 

 

IV Komunikačné zručnosti 

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 

(integrované zručnosti). 

 

1 Počúvanie s porozumením 

Učiaci sa na úrovni A1: 

 

• dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, 

jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne, 

• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na 

pochopenie zmyslu, 

• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže 

porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty. 

 

2 Čítanie s porozumením 

Učiaci sa na úrovni A1 

 

• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na 

oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach, 

• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života, 



• dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiáli a krátkych, jednoduchých opisoch 

urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc, 

• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty. 

 

3 Písomný prejav 

 

Učiaci sa na úrovni A1: 

� dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky, 

� dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna 

príslušnosť, adresa, telefón a podobne, 

� dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a 

a  robia, 

� vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej, 

� vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako 

„a“, „ale“ alebo „pretože“. 

 

4 Ústny prejav 

 

Ústny prejav – dialóg 

Učiaci sa na úrovni A1: 

 

• dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner 

v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej 

rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať, 

• dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na 

známe témy, 

• používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako 

sa má, 

• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú, 

• rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých 

konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa 

dozvie, 

• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať 

a niekomu niečo oznámiť. 

 

Ústny prejav – monológ 

 

Učiaci sa na úrovni A1: 

• dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde 

žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná. 

 

Jazyková a interkultúrna dimenzia vo vyučovaní cudzích jazykov sa dá budovať nielen 

v škole, ale aj v rámci samovzdelávania na základe využitia autentických materiálov (hudba, 

literatúra, video, internet, DVD). V školskom prostredí budovanie interkultúrnej kompetencie 

zahŕňa: 

� rozvoj interkultúrnych postojov (otvorenosť, zvedavosť,...), 

� vedomosti o sociálnych skupinách a procesoch v spoločnosti, 

� schopnosť interpretovať udalosti, dokumenty z vlastnej kultúry a iných kultúr, 

� schopnosť kriticky hodnotiť produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr. 

Najdôležitejšie a pravdepodobne rozhodujúce kompetencie „učiacich sa“ a „učiteľov“ pri 

vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole potom sú: 

� kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať, analyzovať a vyberať informácie využívaním 



interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a kritického prístupu; prijímanie 

informovaných rozhodnutí založených na dôkazoch a zmena pozícií zoči voči presvedčivým 

a pádnym argumentom; 

� kreatívne myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové, nezvyčajné spôsoby spájania faktov 

v procese riešenia problémov, ktoré minimalizujú nežiaduce zovšeobecnenia, predsudky 

a stereotypy; 

� prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy 

a vyberať si v súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku, boj proti sebectvu a 

etnocentrizmu; otvorenosť pri komunikácii s inými a schopnosť poučiť sa zo skúseností 

iných; 

� myslenie orientované na budúcnosť, t. j. schopnosť vnímať problémy a hodnotiť 

rozhodnutia s ohľadom na skúsenosti s cieľom vybudovať spravodlivejšiu budúcnosť. 

 

 

2. Obsah  učebného predmetu 

Prierezové témy Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Počet h. 

 Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Finančná 

gramotnosť 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Dopravná výchova 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

Finančná 

gramotnosť 

 

 

Multkultúrna 

1. Konverzácia 6. 

– 10. lekcia 

Môj týždeň 

Počasie  

 

Šport 

 

Bývanie – adresa 

 

Dopravné 

prostriedky 

 

Ročné obdobia 

 

 

 

Určovanie hodín 

 

Človek a spoločnosť 

Žiak vie: 

Pohotovo  reagovať a využívať 

aktívne základnú slovnú zásobu 

z uvedených tém a vie ich 

aplikovať pri konverzácii 

Vyjadriť svoj vzťah k športu 

Správne napísať adresu vo 

francúzskom jazyku a poukázať 

na odlišnosť v slovenskom 

a maďarskom jazyku 

Zahrať inscenáciu s dopravnými 

prostriedkami 

Charakterizovať  krátkymi vetami 

ročné obdobia 

Dbať na správnu výslovnosť 

francúzskych spoluhlások 

a samohlások 

Určovať čas vo francúzskom 

jazyku 

 

Riešiť rôzne situačné situácie 

10 



výchova 

 

 

 

 

  Práca so slovníkom Pracovať s textom a používať 

dvojjazyčný slovník 

  

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

 

Tvorenie dialógu Správne  tvoriť dialóg, tvoriť 

otázky 

 

Finančná 

gramotnosť 

 

2. Morfológia Číslovky 

 

Zámená  

 

 

Slovesá 

Správne používať číslovky od 

101- 2000000 

Rozoznať samostatné osobná 

zámená  

Správne používať nesamostatné 

ukazovacie zámená 

Správne používa blízku 

budúcnosť 

 Časovať  slovesá 1. triedy  

zakončené na –er v prítomnom 

čase 

 7 

   3. Štylistika Slohová práca – list, 

pohľadnica 

Napísať krátku slohovú prácu  2 

 4. Syntax Slovosled Tvoriť  vety so správnym 

slovosledom  

2 

Multikultúrna 

výchova 

 

 

 

5. Výslovnosť 

a intonácia 

 

 

 

Francúzske hlásky 

 

 

 

 

Používať správnu výslovnosť 

francúzskych hlások a skupín 

,hlások s dôrazom na tie, ktoré sú 

odlišné od  slovenských 

a maďarských ( otvorené 

a zatvorené samohlásky, 

nosovky, polosamohlásky, 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intonácia 

 

 

Výslovnosť 

 

 

 

 

Fonetický prepis 

 

koncové – e 

 

Spájať a viazať slov do 

intonačných celkov so správnym 

prízvukom 

 

Výslovnosť koncových  

spoluhlások bez spodobovania 

 

Fonetický prepis, podľa ktorého 

bude schopný  vyslovovať slová 

 

Napísať fonetický prepis 

 

Multkultúrna 

výchova 

 

 

 

 

 

6. Grafická 

stránka jazyka 

a pravopis 

 

 

 

 

Nevyslovované 

hlásky 

 

 

Nemé h 

 

 

Zdokonaliť písanie 

nevyslovených hlások na konci 

slov, členenie slov viazaných vo 

výslovnosti 

 

 Písať písanie accents, cédille, 

elíziu člena pred slovom 

začínajúcim samohláskou alebo 

pred nemým h 

4 

 

 

 

 

 



Mediálna výchova 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

7. Literárna 

komunikácia 

Francúzske básne , 

piesne a hry 

Ovláda slová z francúzskych 

piesní a naučí sa ich 

spievať, naučiť sa krátke 

francúzske básne 

4 

 

 

 

4. Využitie disponibilných hodín 

 

Predmet francúzsky jazyk – 2. cudzí jazyk v 7. ročníku nie je dotovaný žiadnymi 

disponibilnými hodinami.  

 

 

5. Stratégie - metódy a formy práce, organizačné formy  

 

Pri vyučovaní je potrebné maximálne vystaviť žiaka cieľovému jazyku zo strany učiteľa a 

výukových materiálov (CD, DVD, multimediálnych programov a pod.) Vyučovať v malej 

komunite s využitým rôznych foriem práce.  

Metóda je pedagogická - špecifická didaktická aktivita subjektu a objektu vyučovania, 

rozvíjajúca vzdelanostný profil žiaka, súčasne pôsobiaca výchovne, a to v zmysle 

vzdelávacích i výchovných cieľov v súlade s vyučovacími a výchovnými princípmi.  

Pomocou správne zvolených metód vytvárame atmosféru, v ktorej sa žiak môže učiť s 

radosťou bez strachu a stresu, využívame a motivujeme chuť žiaka do učenia sa a jeho 

prirodzenú zvedavosť, zohľadňujeme potreby žiaka a hlavne umožňujeme mu učiť sa za 

pomoci všetkých zmyslov. Žiak sa naučí reagovať v nemeckom jazyku, aktívne ho používať a 

postupne sa v jazyku osamostatniť.  

 

Metódy práce  

 

 výklad  

 motivačné metódy rozhovoru  

 reproduktívne i produktívne metódy upevňovania učiva  

 demonštračné vizuálne i audiovizuálne metódy  

 dramatizačné metódy  

 interaktívne metódy  

 heuristické metódy projektovej práce  



 problémová  

 

Formy práce  

 

 individuálna a skupinová práca žiakov, tímové hry  

 práca vo dvojici  

 frontálna výučba  

 práca s učebnicou, pracovným zošitom, multimediálnymi programami, CD, časopisom 

a internetom.  

 

Na vyučovaní najčastejšie využívame:  

 

1. metódu omylu,  

2. rolovú hra,  

3. minidialógy, jazykové cvičenia,  

4. počúvanie zvukovej nahrávky a jej analýza a reprodukcia,  

5. hlasné čítanie,  

6. dokončenie textov na základe prečítanej ukážky,  

7. kontrolu žiackych prác, ústnych prejavov,  

8. pohotovú reakcia na otázky,  

9. diktát a rôzne pravopisné cvičenia,  

10. doplňovačky, hlavolamy, osemsmerovky, tajničky,  

11. vypracovanie pracovných listov,  

12. opakovanie,  

13. brainstorming,  

14. vyrozprávanie príbehov,  

15. správne odpisovanie z tabule a prácu s učebnicou,  

16. rozvíjanie dialógov na základe obrázkov,  

17. reťazový dialóg,  

18. prezentáciu príbehu, dramatizácia,  

19. hry,  

20. úlohy zamerané na riešenie problému,  

21. tiché čítanie s úlohami,  

22. simuláciu životných situácií,  

23. vypracovanie projektu.  

 

6. Učebné zdroje  



 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov využívame nasledovné učebné zdroje:  

 

J.Taišlová – E. Baranová – J. Louis  Cluse – En Francais 1 

 A. Wilkers aj. Shackell : Začíname s fracúzštinou 

A. Tionová - J. Prochádzková – A. Létaiová : Francúzština 1 

 M. Pravda – M. Pravdová : Francúzština pre samoukov 

L. Pištek – V. Pišteková : 1000 najpoužívanejších  viet a výrazov vo francúzštine 

časopis : L‘ amitié 

 

 - piesne a básne k daným témam  

- nahrávky  

- webové stránky, ktoré sú venované výučbe francúzskemu jazyku  

- materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií  

- dvojjazyčné slovníky  

- obrázkové slovníky  

- multimediálne výukové CD ROM´s  

- obrazový demonštračný materiál (magnetické obrázky, karty, pexesá, maňušky a pod.)  

 

7. Hodnotenie predmetu  

 

Predmet francúzsky jazyk – 2. cudzí jazyk v 7. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v 

súlade s príslušným metodickým pokynom,  Metodický pokyn  č. 22 / 2011 – R na 

hodnotenie žiaka základnej školy.  
Hodnotíme žiaka a následne ho klasifikujeme komplexne, na princípe individuálneho prístupu 

k osobnosti a hľadáme u žiaka silné stránky, ktoré postupne rozvíjame. Pri klasifikácii 

sledujeme a zisťujeme prírastok vedomostí. Klasifikáciu obohacujeme aj o slovné hodnotenie.  

 


