UČEBNÉ RÁMCOVÉ OSNOVY JEDNOTLIVÝCH KURZOV FRANCÚZSKEHO
JAZYKA

Základný kurz francúzskeho jazyka (úroveň A1.1 – A1.2)
Gramatika a fonetika

























základy výslovnosti, prízvuk, intonácia
členy : určitý, neurčitý, delivý
podstatné mená : rod , číslo
prídavné mená : rod, číslo
zámená - osobné / samostatné, nesamostatné, prízvučné /
privlastňovacie, ukazovacie / samostatné, nesamostatné / - opytovacie /
nesamostatné, samostatné/
neurčité
číslovky základné, radové
predložky : a /au,aux /en, chez, de /du/, par, pour, priestorové
a droite, jusqu' a
stupňovanie, porovnávanie
slovesá : etre, avoir, venir, aller,
slovesné triedy : parler, finir, prendre
nepravidelné slovesá:
faire,dire,sortir,ouvrir,lire,ecrire,voir,recevoir,connaitre,savoir,boire
zvratné slovesá
slovesné časy : prítomný, prítomný priebehový,
minulý - jednoduchý, zložený / passé composé, imparfait, venir de +neurčitok /
budúci - blízky / aller + neurčitok/jednoduchý
rozkazovací spôsob - kladný, záporný
podmieňovací spôsob prítomný
slovesné väzby :ne pas avoir de + , trouver + prídavné meno + určitý člen
aimer, adorer + určitý člen, neurčitok, préférer, il faut + neurčitok

Lexika











národnosti, povolania
rodina, popis osoby / vek, výška, váha, charakteristika /
telefonovanie
mesto, verejné budovy, doprava
potraviny : ryby, mäso, ovocie, zelenina
miery, množstvo, farby, oblečenie, materiály, autá, kvety
rok, mesiace. dni, dátumy, čas / hodiny /,denný režim
počasie
zemepis - základné informácie
zábava, voľný čas, film

Funkcie jazyka


pozdravy, predstavovanie, poďakovanie, ospravedlnenie sa










pozvanie / prijatie, odmietnutie /, tykanie, vykanie, skontaktovanie sa
popis predmetov, umiestnenie
informácia o mieste, priestore a čase
objednávanie v reštaurácii, nakupovanie, informácie o cenách
vyjadrenie veku, času, zvykov, frekvencie /toujours, jamais /
telefonovanie
vyjadrenie želaní, obdivu, mienky, preferencií, rozkazu, zákazu, návrhu, komplimentu,
uistenia /rassurer, ne pas s'inquiéter/ možnosti, podmienky, pravdepodobnosti
vyjadrenie minulých a budúcich dejov, udalostí

Stredný kurz francúzskeho jazyka (úroveň B1.1 – B2.1)
Fonetika



intonácia - výrazná /vysvetlenie,žiadosť o vysvetlenie, expresívna-želania, sťažnosti,
zvýrazňovanie vetných členov, prekvapenie, súhlas, nesúhlas, nástojčivosť /
výslovnosť / R,e,je,i,e,in / nosovky,polohlásky /w,h/

Gramatika























Lexika

Zámená - vzťažné QUI,QUE,ce qui ...,ce que
neurčité tout, aucun/e, personne, rien, jamais ,partout, quelque chose
príslovky - y,en
zdvojené - me le ,la,les ....
prehľad a ich postavenie vo vete
slovesá - slovesné časy : minulý - literárny /passé simple/
predminulý
subjunktív
prechodník, príčastie prítomné, príčastie minulé - zhoda príčastia s podmetom a
predmetom
trpný rod
podmieňovací spôsob minulý
predminulý a predbudúci čas
zhrnutie - časy minulé -pravidlá
súslednosti časov, priama a nepriama reč
podmienkové vety-neskutočné v prítomnosti a v minulosti
príslovky-všeobecne
časové výrazy - depuis...,il y a ....que,ca fait...que
zhrnutie
vytýčený vetný člen- c est ...qui,que+ iné spôsoby
spojky - príčinné, dôsledkové, želacie, prípustkové, dôvodové, časové + subjunktív,
indikatív
výrazy vyjadrujúce príčinu, dôsledok, prípustku
výrazy vyjadrujúce slovesné väzby pri komunikácii











športy, športoviská, náradie
sviatky vo Francúzsku, u nás, v rodine
hudba
ľudské city - láska, generačné konflikty ,posudzovanie partnera hodnotenie
udalosti minulé - opis zhodnotenie
zemepis - frankofónne krajiny /história, jazyk, civilizácia/
ekológia
významné osobnosti
dejiny ľudstva, pamätihodnosti

Funkcie jazyka









privítanie, naliehanie, poďakovanie
vyjadrenie nutnosti, želania, príčiny, dôsledku, pozvanie
prijatie, odmietnutie, ospravedlnenie sa, pravdepodobnosť
vyjadrenie podmienky /skutočnej, neskutočnej/
komentovanie, hodnotenie situácie
vyjadrenie porovnania
vyjadrenie minulých a budúcich dejov /súslednosť časov/
vyjadrenie argumentácie

Vyšší kurz francúzskeho jazyka (úroveň B2.2 – C1.2)
Gramatika a fonetika
Podstatné mená


členy určité a neurčité

Zámená





ukazovacie a vzťažné, vzťažné zámeno dont, zámená en, y
neurčité zámená
vyjadrenie neurčitého množstva quelques, presque pas de, pas du tout, tres peu de
zdôraznenie kvantity - sloveso a peu, beaucoup, pas beaucoup, assez, pas assez
podstatné meno a peu de, beaucoup trop de

Slovesá








- budúci čas- quand a budúci čas
podmieňovací spôsob- si a imperfektum a podmieňovací spôsob
podmieňovací spôsob - na vyjadrenie neistoty qui ca pourrait etre ?
vytýčený vetný člen - väzba c´est qui
vytýčený predikát - väzba ce qui...c´est
podmieňovací spôsob minulý - slovesá devoir, vouloir, pouvoir, falloir
konjunktív - vyjadrenie nevyhnutnosti, zámeru, želania, pocitov, použitie vo
vzťažných vetách



minulý čas - rozprávanie v minulom čase, imperfektum, zložený minulý čas,
jednoduchý minulý čas, predminulý čas

Predložky



a, de po slovesách : incapable de, avoir l´intention de, prendre le temps de rapprocher (
quelqu´un ) de quelque chose, profiter de
a po prídavných menách : pret a, avoir acces a, s´asstreindre a, se mettre a

Spojky







organizácia a logická následnosť ústneho prejavu : en fait, en effet, effectivement
d´ailleurs, et encore
vyjadrenie opozície : par contre, en revanche
vyjadrenie negatívnej opozície : sinon
vyjadrenie alternatívy : soit- soit
cvičenia zamerané na štrukturalizáciu písomného prejavu
vyjadrenie súčasnosti dvoch akcií, príčiny, dôsledku, intenzity

Lexika
Obnovovanie, rozširovanie slovnej zásoby podľa troch hlavných tém učebnice
Práca s textom



Úlohy na definíciu jednotlivých pojmov a na formulovanie hlavných myšlienok toho
ktorého textu, na základe vyhľadávania viet, úsekov viet, či slov, ktoré ich vystihujú
Práca so synonymami

Témy





O čom snívajú Francúzi - sny o úniku, o láske, kult tela, povedz mi, kto je tvoj hrdina,
vášeň, ktorá "požiera" telo, návrat k morálke
Francúzi a peniaze - povedz mi, čo ješ a ja ti poviem, kto si, skúpi ľudia, drobné
úspory, srdce na dlani
Víťazstvo jedinca - život, zachráňte nedeľu, štát a my
Doplnkové texty

Funkcie jazyka




O čom snívajú Francúzi: interview, sondáž, diskusia, pokus o paródiu, analýza
výsledkov, ústny prejav humorný, sarkastický, debata
Francúzi a peniaze: diskusia, analýza, ústne resumé, správna argumentácia
Víťazstvo jedinca: resumé, diskusia, porovnávanie jednotlivých názorov, okrúhly stôl
- debata, exposé spojené s debatou, syntéza

Prípravný kurz na základnú ŠJS z francúzskeho jazyka (B2.2)
Gramatické javy
Zvládnutie jazykových zručností písomnej a ústnej komunikácie na požadovanej úrovni pre
tento druh skúšky - pre základnú štátnu jazykovú skúšku (ZŠJS).
Požadovaný stupeň osvojenia si francúzskeho jazyka na príslušnej jazykovej úrovni je v
rozsahu určenom vyhláškou MŠ SR č. 321/ 2008 Z.z. o jazykovej škole.
Aktívne osvojenie si morfologických a syntaktických javov francúzskeho jazyka, pravopisu a
výslovnosti, potrebných na dosiahnutie požadovanej úrovne jazykových zručností.
V zmysle uvedenej vyhlášky a skúšobného poriadku tieto zručnosti na požadovanej jazykovej
úrovni zahŕňajú:
náčuv s porozumením
čítanie s porozumením: práca s autentickým textom
preklad zo slovenského do francúzskeho jazyka: preukázanie schopnosti prekladať v duchu
francúzskeho jazyka
písomné vypracovanie zadanej témy
Reálie
Preukázanie vedomostí z histórie, literatúry a súčasných reálií frankofónnych krajín - v
zmysle uvedených syláb predpísaných pre základnú ŠJS:
l. Francúzsko - fyzický zemepis
2.Francúzsko - krátka história
3.Paríž a jeho pamiatky
4.Frankofónnne krajiny v Európe (Belgicko)
5.Frankofónne krajiny v Európe (Švajčiarsko, Luxemburg)
6.Frankofónne krajiny v Amerike (Kanada)
7. Quebec - kanadské mesto
8. Frankofónne krajiny v Afrike
9. Slovensko - fyzický zemepis
10. Slovensko - krátka história
11. Bratislava
12. Moje rodné mesto
13.Obľúbený spisovateľ
14. Slávni Francúzi
15. Kde sa hovorí po francúzsky?
Lexikálne javy
Zvládnutie slovnej zásoby vrátane frazeológie k uvedeným konverzačným témam a
schopnosť viesť diskusiu na dané konverzačné témy:
1. Život na vidieku alebo v meste (výhody a nevýhody)
2. Moja rodina
3. Voľný čas
4. Umenie a kultúra
5. Oblečenie a móda, módni návrhári
6. Sviatky , zvyky
7. Cestovanie, prázdniny

8. Šport, známi francúzski športovci
9. Francúzska gastronómia
10. Príroda, životné prostredie a jeho ochrana
11.Masovokomunikačné prostriedky
12. Obchody a nákupy
13. Starostlivosť o zdravie
14. Zaujímavé miesta na Slovensku
15. Moje zamestnanie

Prípravný kurz na všeobecnú ŠJS z francúzskeho jazyka (C1.2 - C2.1)
Gramatické javy
Zvládnutie jazykových zručností písomnej a ústnej komunikácie na príslušnej úrovni pre tento
druh skúšky - pre všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (VŠJS).
Požadovaný stupeň osvojenia si francúzskeho jazyka na pokročilej jazykovej úrovni je v
rozsahu určenom vyhláškou MŠ SR č.321/ 2008 Z.z. o jazykovej škole.
Aktívne osvojenie si morfologických a syntaktických javov francúzskeho jazyka, pravopisu a
výslovnosti, potrebných na dosiahnutie požadovanej úrovne jazykových zručností.
V zmysle uvedenej vyhlášky a skúšobného poriadku tieto zručnosti na pokročilej jazykovej
úrovni zahŕňajú:
počúvanie s porozumením
čítanie s porozumením: práca s autentickým textom
preklad zo slovenského do francúzskeho jazyka: preukázanie schopnosti prekladať v duchu
francúzskeho jazyka
písomné vypracovanie zadanej témy

Reálie

Preukázanie vedomostí z histórie, literatúry a súčasných reálií frankofónnych krajín - v
zmysle uvedených syláb predpísaných pre všeobecnú ŠJS:
l. Francúzsko – fyzický zemepis
2.Francúzsko - história a politický systém
3.Paríž – hlavné mesto
4.Frankofónnne krajiny v Európe
5. Francúzska gastronómia
6.Frankofónne krajiny v Amerike a Afrike
7. Zaujímavé miesta vo Francúzsku
8. Vývin francúzskeho jazyka
9. Staršia francúzska literatúra – 16. – 18. storočie
10. Slovensko - geografia, história, politický systém
11. Slovensko – zaujímavé miesta
12. Moje rodné mesto
13.Obľúbený spisovateľ
14. Slávni Francúzi
15. Francúzska literatúra 19. a 20. storočia

Lexikálne javy
Zvládnutie slovnej zásoby vrátane frazeológie k uvedeným konverzačným témam a
schopnosť viesť diskusiu na dané konverzačné témy:
1. Život na vidieku alebo v meste
2. Moja rodina
3. Voľný čas
4. Umenie a kultúra
5. Oblečenie a móda, módni návrhári
6. Sviatky, zvyky
7. Cestovanie, prázdniny
8. Šport, známi francúzski športovci
9. Bratislava – hlavné mesto
10. Príroda, životné prostredie a jeho ochrana
11.Masovokomunikačné prostriedky
12. Obchody a nákupy
13. Starostlivosť o zdravie
14. Veda a technika
15. Moje zamestnanie

