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„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“ 

Něco na tom přísloví bude…umět několik světových jazyků přece otevírá více dveří, a to v každé 

profesi! Znát jazyk a kulturu jiných národů je navíc klíčem k pochopení jejich mentality, názorů, tradic. 

Francouzština je mezinárodním diplomatickým jazykem, po boku angličtiny je komunikačním jazykem 

EU, NATO, OSN a dalších mezinárodních organizací a francouzsky se hovoří na pěti kontinentech! Čím 

dál častěji spolupracují české univerzity se zahraničními a je možné získat tzv. dvojitý diplom. Umět víc 

jazyků je zkrátka výhoda. 😊 

Komu je seminář určen? 

• studentům, kteří se francouzsky nikdy neučili 

• věčným začátečníkům, kteří se francouzsky už někdy učili nebo učí, ale potřebují oprášit 

základy a pokročit směle kupředu 

Jak a z čeho se budeme učit? 

• Stačí Ti sešit a psací potřeby. 

• Materiály budou promítány, zapůjčovány, kopírovány nebo zasílány na e-mail (kombinace 

internetových zdrojů a několika učebnic). 

• Budeme soutěžit a hrát si, poslouchat dialogy a videa a zkusit jim porozumět, číst krátké texty 

nejrůznějších žánrů a zkusit je pochopit, dělat gramatická cvičení ústně i písemně, překládat 

krátké věty a v neposlední řadě konverzovat ve dvojici nebo ve skupině. 

Co se naučíme? 

• základní společenské fráze (pozdravit, rozloučit se, požádat, děkovat, omluvit se…) 

• základní konverzační obraty (domluvit si schůzku, objednat si jídlo, zeptat se na cestu…) 

• francouzskou výslovnost 

• představit sebe a jiné osoby 

• jednoduchou formou vyjádřit své preference a názory 

• oznamovat, rozkazovat, ptát se, přivlastňovat, nahrazovat podstatné jméno zájmenem atp. 

• komunikovat o přítomnosti, budoucnosti i minulosti 

• jako bonus: něco málo o zemích, kde se mluví francouzsky (slavné osobnosti, kultura…) 

Co musím splnit, abych úspěšně ukončil seminář? 

• docházku (tradičních 70 %) 

• čas od času domácí úkol (gramatickou doplňovačku, překlad pěti vět…) 

• úspěšně napsat dvě písemky za pololetí  

 


