
Obsah sady číslo 15                              VY_32_INOVACE_15 
 

 

Francouzský jazyk 
 
Soubor materiálů pro výuku francouzského jazyka na 2. stupni základní školy. Většina 
materiálů je určena k procvičení a opakování, rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. 
Materiály jsou vytvořeny tak, aby se daly použít k práci na interaktivní tabuli, na PC i 
v papírové podobě. 
 
1501 Školní pomůcky 7. ročník materiál k tématu, kladen 

důraz na procvičení a 
upevnění si slovní zásoby a 
konverzaci na dané téma 

1502 Sport 7. ročník materiál k tématu slouží jako 
zápis, seznámení a porovnání 
dané slovní zásoby s jinými 
cizími jazyky a konverzaci na 
dané téma 

1503 Slovesa1. třídy 7. ročník materiál k tématu slouží jako 
zápis, kladen důraz na 
procvičení a upevnění daného 
gramatického jevu 

1504 Přivlastňovací zájmena 7. - 9. ročník materiál k tématu, kladen 
důraz na procvičení a 
upevnění daného 
gramatického jevu 

1505 Přídavná jména 8. ročník materiál k tématu slouží jako 
zápis, kladen důraz na 
procvičení a upevnění daného 
gramatického jevu 

1506 Představování 7. ročník ateriál k tématu slouží jako 
zápis, kladen důraz na 
procvičení, upevnění a na 
konverzaci k danému tématu 

 
 
1507 

 
 
Pracovní list I 

 
 
7. – 9. ročník 

pracovní list k tématu, kladen 
důraz na procvičení a 
upevnění daných 
gramatických jevů 

1508 Pracovní list II 7. – 9. ročník pracovní list k tématu, kladen 
důraz na procvičení a 
upevnění daných 
gramatických jevů 

1509 Pracovní list III 7. – 9. ročník pracovní list k tématu, kladen 
důraz na procvičení a 
upevnění daných 
gramatických jevů 

1510 Pracovní list IV 7. – 9. ročník pracovní list k tématu, kladen 
důraz na procvičení a 



upevnění daných 
gramatických jevů 

1511 Oblečení - konverzace 9. ročník pracovní list slouží 
k procvičení konverzace 
k danému tématu 

1512 Nepravidelná slovesa 7. – 9. ročník materiál k tématu, kladen 
důraz na procvičení a 
upevnění daného 
gramatického jevu 

1513 Minulý a budoucí čas 8. – 9. ročník materiál k tématu, kladen 
důraz na procvičení a 
upevnění daného 
gramatického jevu 

1514 Měsíce v roce 7. ročník pracovní list k tématu, kladen 
důraz na procvičení, upevnění  
a na konverzaci na dané téma 

1515 Avoir, être, aller 7. ročník materiál k tématu, kladen 
důraz na procvičení a 
upevnění daného 
gramatického jevu 

1516 Číslovky 60 - 100 7. ročník pracovní list k tématu, kladen 
důraz na procvičení, upevnění  
a na konverzaci na dané téma 

 
1517 

 
Číslovky 0 - 20 

 
7. ročník 

pracovní list k tématu, kladen 
důraz na procvičení a 
upevnění daného 
gramatického jevu 

1518 Jídlo –  
práce s textem 

8. ročník materiál k tématu, kladen 
důraz na práci s textem (čtení, 
překlad), vlastní popis a 
následná konverzace na téma 

1519 Dělivý člen + slovesa 8. ročník materiál k tématu, kladen 
důraz na procvičení a 
upevnění daného 
gramatického jevu 

1520 Dělivý člen 8. ročník materiál k tématu, kladen 
důraz na procvičení a 
upevnění daného 
gramatického jevu 

 
 
 


