Přílohy
Příloha 1 Dotazník pro učitele francouzštiny na gymnáziích

Vážená paní magistro, vážený pane magistře,
V souvislosti s výzkumným záměrem v oblasti výuky cizích jazyků na českých ZŠ a SŠ, jež v
současné době realizuji v rámci doktorského studia na PedF UK v Praze, si dovoluji se na Vás
obrátit s žádostí, zda byste byl/a tak laskav/á a mohl/a zodpovědět pět následujících otázek
týkajících se výuky francouzštiny na Vaší škole. Pokud francouzštinu nevyučujete, moc bych Vás
prosil o to, zda by bylo možné přeposlat tento email kolegovi/kolegyni, který/á francouzštinu učí.
Zpracování dotazníku je anonymní, ve výsledcích nebudou uvedena ani jména škol, ani
jednotlivých vyučujících. Cílem výzkumu je zkvalitnění výuky francouzštiny na českých ZŠ a
SŠ. Předem velice děkuji za Vaši odpověď.
S pozdravem
PhDr. Radek Vít
Katedra anglického jazyka a literatury
Pedagogická fakulta Karlovy Univerzity
Celetná 13
Praha 1
email: radek.vit@pedf.cuni.cz

1. Ve Vaší škole je francouzština vyučována jako cizí jazyk:
a/ první
b/ druhý (další)
c/ třetí (další)

2. Při výuce francouzštiny žáky na paralely a podobnosti mezi gramatickým učivem a slovní
zásobou francouzštiny a angličtiny:
a/ upozorňujete
b/ neupozorňujete

Pokud ano, proč?

Pokud ne, proč?

3. Pokud ano, o jaké konkrétní učivo se jedná?
a/ gramatika

b/ slovní zásoba

4. Vaši žáci při hodinách francouzštiny (dalšího cizího jazyka) metakognitivní (učební) strategie,
metalingvistické kompetence (např. pojmenování slovních druhů VERB - VERBE) a návyky
(např. vedení slovníčků, psaní résumé), které si osvojili při předchozím učení se angličtině
a/ využívají
b/ nevyužívají

Pokud ano, které?
Pokud ano, zaznamenáváte, že to dělají spontánně nebo pod vlivem Vašeho vedení?

5. Vaši žáci při hodinách francouzštiny chyby způsobené pravděpodobně vlivem angličtiny
a/ dělají
b/ nedělají

Pokud ano, kterých níže uvedených rovin se to týká? Uveďte též prosím příklady nejčastějších
chyb pro jednotlivé roviny:
a/ gramatika

b/ slovní zásoba

c/ pravopis

d/ výslovnost

Příloha 2 Dotazník pro žáky před experimentem
Milá žákyně, milý žáku,
pracuji na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity a zaobírám se tím, jak v ČR zkvalitnit výuku
francouzštiny. Proto se na Tebe obracím s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník
je anonymní, prosím nepodepisuj jej. To, jak vyplníš dotazník, NEBUDE mít vliv na Tvoji
známku z francouzštiny. Dotazník je součástí výzkumu, jehož cílem je prozkoumat, jak žákům
pomoci usnadnit učení francouzštiny.
Předem Ti děkuji za vyplnění dotazníku.
PhDr. Radek Vít
KAJL, PedF UK

Celetná 13
Praha 1

1/ Jaký je Tvůj mateřský jazyk?

2/ Jaké cizí jazyky umíš a jak se je dlouho učíš, nebo jak dlouho ses je učil(a)?

3/ Doplň větu:
Francouzština mi připadá jako jazyk

a/- velmi snadný
b/ - snadný
c/ - ani snadný, ani obtížný
d/ - obtížný
e/ - velmi obtížný

Proč?

4/ Angličtinu ses začal(a) učit dřív než francouzštinu. Usnadňuje Ti to teď učení francouzštiny?
a/ Rozhodně ano.
b/ Spíše ano.
c/ Spíše ne.
d/ Rozhodně ne.
e/ Nevím.

5/ Pokud Ti angličtina při učení francouzštiny pomáhá, vyber, v jakých je to oblastech. Můžeš
označit více odpovědí.
a/ při čtení francouzského textu poznávám slova z angličtiny a text tak snáze pochopím
b/ při učení slovíček se mi lépe pamatují ta, která poznávám z angličtiny
c/ některá gramatická pravidla jsou podobná těm v angličtině, což mi usnadňuje jejich pochopení
d/ některá gramatická pravidla jsou podobná těm v angličtině, což mi usnadňuje jejich
zapamatování
e/ z hodin angličtiny už vím, jak se mám učit slovíčka
f/ z hodin angličtiny už vím, jak si vést slovníček
g/ z hodin angličtiny už vím, jak se mám učit gramatiku
h/ z hodin angličtiny už znám některé typy cvičení (např. doplňování, hraní rolí)
ch/ z hodin angličtiny vím, jak pracovat se slovníkem (kde najdu výslovnost, příkladovou větu,
definici)
i/ z hodin angličtiny už znám symboly používané v přepisu výslovnosti, např. look [luk], Jim
[dʒim]
j/ z hodin angličtiny vím, jak jsou při učení cizího jazyka důležité přízvuk a intonace
k/ z hodin angličtiny vím, jak v cizojazyčném textu najít klíčové informace
l/ z hodin angličtiny už mám zkušenost s psaním shrnutí cizojazyčného textu
m/ z hodin angličtiny už vím, jak udělat referát / prezentaci
n/ z hodin angličtiny už vím, jak postupovat při vypracování projektu
o/ z hodin angličtiny vím, jak napsat např. esej, vyprávění, životopis
p/ z hodin angličtiny už vím, jak postupovat, když mám zapsat odpovědi na otázky z poslechu

Jiné - uveď:

Příloha 3 Experimentální výukové materiály - pracovní listy
Gymnázium Omská
A.
Dans le texte suivant soulignez les mots que vous comprenez parce que vous les avez appris avant en
anglais.
Élise Mignot est convaincue qu´une chaîne de télévision locale doit donner des informations, mais
surtout qu´elle doit faire participer la population pour que tout le monde se sente concerné par les sujets
abordés. La revue de presse est une partie essentielle du travail du journaliste, mais il faut aussi être
sensible aux préoccupations du public et essayer de trouver les sujets qui répondent à ses attentes. Dans
son action, Élise Mignot est aidée par son réalisateur, Pierre Bourdeau, qui est son ami.

B.
Dans le texte sur la page 104, trouvez les expressions en français qui correspondent aux mots en
anglais. Essayez de déduire la traduction tchèque.
English
to vary
advantages
Mediterranean
habits
inhabitants
fibres
to assure
grilled
lentils

français

česky

fresh
peach

Essayez de prononcer les paires des mots anglais et français correctement.

Klíč pro učitele:
English

français

česky

to vary

varier

obměnovat, střídat, měnit

advantages

avantages

výhoda

Mediterranean

méditerranéen

středomořský, týkající se
oblasti Středozemního moře

habits

habitudes

zvyky, zvyklosti,obyčeje

inhabitants

habitants

obyvatelé

fibres

fibres

vláknina

to assure

assurer

zajistit, zaručit

grilled

grillé

grilovaný

lentils

lentilles

čočka

fresh

frais

čerstvý

peach

pêche

broskev

C.
Prononcez correctement les paires des mots suivants:
English

français

ideal

idéal

market

marché

specialist

spécialiste

to reduce

réduire

olive

olive

to favour

favoriser

vitamin

vitamine

fruit

fruit

tomato

tomate

to continue

continuer

orange

orange

Observez et comparez la liste des mots anglais et français.
Que peut-on dire sur la forme de ces mots?
Que peut-on dire sur la prononciation de ces mots?

D.
Dans le texte VILLEURBANNE sur la page 107, trouvez les expressions en français qui correspondent
aux mots en anglais. Essayez de déduire la traduction tchèque.
English
revenge
to construct
residence
to found
to attract

français

česky

numerous
mayor
sky-scraper
gas
central heating
to create
urban
protected
contemporary
famous
resources
particularly
Essayez de prononcer ces mots anglais ainsi que leurs équivalents français.

Klíč pro učitele:
English

français

česky

revenge

revanche

odplata, msta

to construct

construire

postavit

residence

résidence

sídlo, obydlí, rezidence

to found

fonder

založit

to attract

attirer

přitahovat, vábit

numerous

nombreux

početný, četný

mayor

maire

starosta, primátor

sky-scraper

gratte-ciel

mrakodrap

gas

gaz

plyn

central heating

chauffage central

ústřední topení

to create

créer

vytvořit

urban

urbain

městský

protected

protégé

chráněný

contemporary

contemporain

současný, soudobý, moderní

famous

fameux

slavný

resources

ressources

zdroje, prostředky

particularly

particulièrement

zvlášť, zejména

E.
Jane est une Anglaise qui apprend le français. Corrigez les fautes dans ses phrases.
Les vitamins sont importants pour tous.
La télévision doit faire participate la population pour que tout le monde se sente concerné.
La revue de presse est une essentielle partie du travail du journaliste.
Depuis plusieurs années, les spécialistes parlent des advantages du régime alimentaire méditerranéen.
Mangez un poisson grillé et un plat de lentils.
Elle veut regarder toutes les chaines de télévision.

Klíč pro učitele:
vitamines
participer
partie essentielle

avantages
lentilles
chaînes – accent circonflexe

F.
Dans le texte sur les pages 114-115, trouvez les expressions en français qui correspondent aux mots en
anglais. Essayez de déduire la traduction tchèque.
English
perceptible
to observe
climate
carbon
changes
significant
consequences
inundation
tempest
to multiply
coral
humid
to disappear
insect
to displace
to suggest

français

česky

to launch
renewable
measures
to pollute
natural gas
Essayez de prononcer les paires des mots anglais et français correctement.

Klíč pro učitele:
English

français

česky

perceptible

perceptible

postřehnutelný, patrný, zřetelný

to observe

observer

pozorovat, sledovat

climate

climat

klima

carbon

carbone

uhlík

changes

changements

změny

significant

significatif

významný

consequences

conséquences

důsledky

inundation

inondation

záplava, povodeň

tempest

tempête

bouře

to multiply

multiplier

násobit se, šírit se, množit se

coral

corail

korál

humid

humide

vlhký

disappear

disparaître

ztratit se

insect

insecte

hmyz

to displace

se déplacer

přemístit se, přesunout se

to suggest

suggérer

navrhovat

to launch

lancer

uvést do chodu, pustit se do

renewable

renouvelable

obnovitelný

measures

mésures

opatření

to pollute

polluer

znečistit

natural gas

gaz naturel

zemní plyn

G.
Porovnej časové vztahy mezi slovesem ve větě hlavní a vedlejší ve francouzštině a v angličtině v rámci
souslednosti časové:
1/ vyjádření tzv. blízké budoucnosti
A/ Je pense que tu vas voyager.

I think that you are going to travel.

B/ Je pensais que tu allais voyager.

I thought that you were going to travel.

Co se stane se strukturou vyjadřující blízkou budoucnost ALLER + INFINITIV, pokud je v hlavní větě ve
francouzštině minulý čas?
Existuje v rámci souslednosti časové podobnost s anglickou strukturou GOING TO + INFINITIV?

Transformuj tyto věty:
Pierre dit que nous allons travailler.
Pierre a dit ___________________________________________________________.
Monique demande si elles vont aller au cinéma.
Monique a demandé ____________________________________________________.

2/ vyjádření průběhovosti děje
A/ Il dit que nous sommes en train d´écrire.

He says that we are writing.

Říká, že právě píšeme.

B/ Il a dit que nous étions en train d´écrire.

He said that we were writing.

Řekl, že právě píšeme.

Co se stane se strukturou ETRE EN TRAIN DE + INFINITIV, jež zdůrazňuje, že děj právě probíhá, pokud je
v hlavní větě ve francouzštině minulý čas?
Existuje v rámci souslednosti časové podobnost s anglickým přítomným časem průběhovým?

Transformuj tyto věty:
Jacques dit que tu es en train de lire.
Jacques a dit ________________________________________________________________.

Tes parents pensent que nous sommes en train d´étudier.
Tes parents ont pensé que __________________________________________________________

Klíč pro učitele:
1/ ALLER je nutno použít v imperfektu, následuje infinitiv.
Pomocné sloveso ALLER se posouvá do minulosti, podobně jako se v angličtině tvar pomocného slovesa
BE posouvá do minulosti v rámci struktury GOING TO + INFINITIV.

Rozdíl je v použití struktur: ve francouzštině lze ALLER + INFINITIV použít v k vyjádření jakéhokoli děje, v
angličtině jde obvykle jen o dějě plánované, vyjadřující záměr, event. o děje, kdy je z okolností patrné, že
se děj stane, např. There are clouds in the sky. It is going to rain. Na nebi jsou mraky. Bude pršet.
2/ ETRE je nutno použít v imperfektu, následuje EN TRAIN DE + INFINITIV.
Pomocné sloveso ETRE se posouvá do minulosti, podobně jako se v angličtině tvar pomocného slovesa
BE posouvá do minulosti, tj. místo přítomného času průběhového se používá minulý čas průběhový.

H.
přímá a nepřímá řeč
1. Porovnej, jak se ve francouzštině a v angličtině při převádění řeči přímé na nepřímou spojují věty:
A. oznamovací věta
Paul: «C´est nouveau.»

Paul: "It is new."

Paul dit que c´est nouveau.

Paul says that it is new.

V nepřímé řeči zakroužkuj spojku, která se používá ve větě oznamovací.
Doplň pravidlo:
Při převádění oznamovací věty z přímé řeči na nepřímou je vedlejší věta uvozena ve francouzštině
spojkou _______ a v angličtině spojkou_________.

Převeď do nepřímé řeči tyto věty:
Marie: «Ils sont ici.»

Marie dit _____________________________

Vous: «Nous sommes tristes.»

Vous dites ____________________________

B. otázka
Paul: «C´est nouveau?»

Paul: "Is it new?"

Paul demande si c´est nouveau.

Paul asks if it is new.

Zakroužkuj spojku, kterou je nutno doplnit do nepřímé řeči, pokud otázka v přímé řeči nezačíná tázacím
zájmenem nebo příslovcem.

Doplň pravidlo:
Otázka, která nezačíná tázacím zájmenem nebo příslovcem, je při převádění z přímé řeči na nepřímou
uvozena ve francouzštině spojkou _______ a v angličtině spojkou_________.

Převeď do nepřímé řeči tyto otázky:
Pierrette: «Il neige?»

Pierrette demande_____________________________

Vous: «Il pleut?»

Vous demandez _______________________________

Pozoruj otázky začínající tázacím příslovcem. Je při převodu otázky z řečí přímé na nepřímou nutno doplňovat
spojku?
Quand commence le film?

When does the film start?

Jean demande quand le film commence.

Jean asks when the film starts.

Pourquoi es-tu ici?

Why are you here?

Je veux savoir pourquoi tu es ici.

I want to know why you are here.

2. Pozoruj, jak se ve francouzštině a v angličtině u otázky tvořené pomocí inverze mění slovosled a interpunkce,
když se převádí na otázku nepřímou:
A. přímá otázka
Pourquoi avez-vous six voitures?

Why have you got six cars?

B. nepřímá otázka
Pierre veut savoir pourquoi vous avez six voitures.

Pierre wants to know why you have got six cars.

Podtrhni podmět a přísudek v otázce přímé i nepřímé a porovnej slovosled.

Doplň pravidlo:

Ve francouzštině i v angličtině je v otázce nepřímé slovosled stejný jako v _______________ větě a
na jejím konci se píše _____________.

Převeď do nepřímé řeči tyto otázky:
Pierre: «Vas-tu au cinéma?»

Pierre demande _______________________________

Vous: «Pourquoi sont-elles tristes?» Vous voulez savoir ____________________________

3. Pozoruj, jak se ve francouzštině a v angličtině při převádění řeči přímé na nepřímou mění zájmena:
A. osobní zájmeno v podmětu
Jeanne: «Je parle russe.»

Jeanne: "I speak Russian."

Jeanne dit qu´elle parle russe.

Jeanne says that she speaks Russian.

Podtrhni osobní zájmena v podmětném postavení v přímé a nepřímé řeči a porovnej je.
Existuje podobnost mezi francouzštinou a angličtinou?

B. osobní zájmeno v předmětu
Monique: «Michel veut voyager avec moi.»

Monique: "Michel wants to travel with me."

Monique dit que Michel veut voyager avec elle.

Monique says that Michel wants to travel with her.

Podtrhni osobní zájmena v předmětném postavení v přímé a nepřímé řeči a porovnej je.
Existuje podobnost mezi francouzštinou a angličtinou?

C. přivlastňovací zájmeno
Luc: «C´est mon stylo.»

Luc: "It´s my pen."

Luc dit que c´est son stylo.

Luc says that it is his pen.

Podtrhni přivlastňovací zájmena v přímé a nepřímé řeči a porovnej je.
Existuje podobnost mezi francouzštinou a angličtinou?

Převeď do nepřímé řeči tyto věty:
Jeanne: «Mon papa est malade.»

Jeanne dit _____________________________

Julien: «Dois-je travailler avec toi?» Julien _________________________________

4. Pozoruj, jak se ve francouzštině a v angličtině pod vlivem souslednosti časové při převádění přímé řeči na
nepřímou mění časové údaje vyjádřené příslovci:
Je ne travaille pas aujourd´hui.

I´m not working today.

Mon cousin a dit qu´il ne travaillait pas ce jour-là.

My cousin said he wasn´t working on that day.

Je commencerai demain.

I will start tomorrow.

J´ai dit que je commencerais le jour suivant (le lendemain).

I said I would start the following day.

Podtrhni časové údaje vyjádřené příslovci v přímé a nepřímé řeči a porovnej je.
Jak se v nepřímé řeči mění příslovce aujourd´hui? A jak příslovce demain?
Existuje podobnost mezi francouzštinou a angličtinou?

5. Pozoruj, jak se ve francouzštině a v angličtině při převádění přímé řeči na nepřímou mění struktura rozkazovací
věty:
Viens ici.

Come here.

Il m´a demandé de venir ici.

He asked me to come here.

N´allez pas au cinéma.

Don´t go to the cinema.

Elle nous a dit de ne pas aller au cinéma.

She told us not to go to the cinema.

Podtrhni slovesné tvary vyjadřující rozkaz v přímé i v nepřímě řeči.
Jak se ve francouzštině i v angličtině při převádění přímé řeči na nepřímou mění slovesný tvar vyjadřující rozkaz?
Jaká je pozice záporných částic, když je záporný rozkaz převeden na řeč nepřímou?

Převeď do nepřímé řeči tyto věty:
Luc: «Allez au Canada.»

Luc nous demande ___________________________

Monique: «Ne travaille pas trop.»

Monique me dit _____________________________

Klíč pro učitele:
1.
A. que, that
B si, if (v angličtině by mohlo být i whether = zda)
Není nutno spojku doplňovat, protože se opakuje tázací zájmeno.
2.
přímá otázka: avez-vous; have you got
nepřímá otázka: vous avez; you have got
pravidlo: oznamovací, tečka
3.
Podobnost mezi angličtinou a francouzštinou existuje ve všech třech případech.
podmětné postavení: je se mění na elle; I se mění na she
předmětné postavení: moi se mění na elle, me se mění na her
přivlastňovací zájmeno: mění se podobně, mon na son, my na his.

4.
Podobnost s angličtinou existuje.
Příslovce aujourd´hui se mění na ce jour-là. (Příslovce today se mění na on that day.)
Příslovce demain se mění na le jour suivant (le lendemain). (Příslovce tomorrow se mění na the following day.)
5.
viens - venir
come - to come
n´allez pas - ne pas aller
don´t go - not to go
Mění se na infinitiv.
Záporné částice jsou před infinitivem.

Karlínské gymnázium
On y va! 1 (druhý ročník)
A.
Jane je Angličanka, která se učí francouzsky. Opravte gramatické chyby v jejích větách:
Je suis 16 ans.
J´ai deux intéressants livres.
Monsieur Duroc travaille avec son femme.
Jeanne n´est pas fort en géographie.
Jean´s soeur est malade.

B.
Přeložte do francouzštiny:

Jan nemluví se svou dcerou.
Jsem student.
Patrikův bratr není doma.
Je mi 18 let.
Na stole jsou dvě modré knihy.

C.
Didaktická doporučení pro učitele - prezentace nové slovní zásoby - LEKCE 7A, On y va! 1
upozornit žáky při vysvětlování nové francouzské slovní zásoby na paralely s angličtinou:

s. 80, text Inutile de te déranger
noter - na tabuli napsat noter a anglické sloveso to note , zeptat se žáků, zda vidí podobnost, zeptat se,

kdo si vzpomíná, co to sloveso znamená v angličtině (zaznamenat). Zeptat se žáků, co by to francouzské
sloveso mohlo znamenat a jak se asi vyslovuje. Pokud žáci nevědí, teprve pak jim vysvětlit, že francouzské
sloveso noter má stejný význam, podobný tvar, ale jinou výslovnost. Provést nácvik výslovnosti.
une idée - na tabuli napsat une idée a anglické slovo an idea, zeptat se žáků, zda vidí podobnost, zeptat se,

kdo si vzpomíná, co to slovo znamená v angličtině (myšlenka). Zeptat se žáků, co by to francouzské slovo
mohlo znamenat a jak se asi vyslovuje. Pokud žáci nevědí, teprve pak jim vysvětlit, že francouzské slovo
une idée má stejný význam, podobný tvar, ale jinou výslovnost. Provést nácvik výslovnosti.
inutile - utile - napsat na tabuli inutile - utile, upozornit žáky na zápornou předponu IN- a podtrhnout ji.

Uvést na tabuli příklad ilustrující podobnost s angličtinou (dependent x independent), zeptat se žáků, zda
vidí podobnost s francouzštinou, zeptat se jich na funkci a význam předpony IN- v angličtině. Pak se žáků
zeptat, jaký má asi význam záporná předpona IN- ve francouzštině. Pokud nevědí, upozornit je, že ve
francouzštině má předpona IN- záporný význam. Provést nácvik výslovnosti.

s. 81, cvičení 8
první text
adorer - na tabuli napsat adorer a také anglické sloveso to adore , zeptat se žáků, zda vidí podobnost a kdo

si vzpomíná, co to sloveso znamená v angličtině (zbožňovat). Zeptat se žáků, co by to francouzské sloveso
mohlo znamenat a jak se asi vyslovuje. Pokud žáci nevědí, teprve pak jim vysvětlit, že francouzské sloveso
adorer má stejný význam, podobný tvar, ale jinou výslovnost. Provést nácvik výslovnosti.

třetí text
air - na tabuli napsat slovo air, uvést, že má v angličtině stejný tvar, zeptat se žáků, kdo si vzpomíná, co to

slovo znamená v angličtině (vzduch). Zeptat se žáků, co by to francouzské slovo mohlo znamenat a jak se
asi vyslovuje. Pokud žáci nevědí, teprve pak jim vysvětlit, že francouzské slovo air má stejný význam i
grafickou podobou, ale jinou výslovnost. Provést nácvik výslovnosti.
čtvrtý text
avantage - na tabuli napsat avantage a anglické slovo advantage, zeptat se žáků, zda vidí podobnost, zeptat

se, kdo si vzpomíná, co to slovo znamená v angličtině (výhoda). Zeptat se žáků, co by to francouzské
slovo mohlo znamenat a jak se asi vyslovuje. Pokud žáci nevědí, teprve pak jim vysvětlit, že slovo
avantage má stejný význam, podobný tvar, ale jinou výslovnost. Provést nácvik výslovnosti.

D.
Cvičení na slovní zásobu - LEKCE 7A, On y va! 1, s. 80-81
1/ K anglickému tvaru slova připiš francouzský ekvivalent, jak je uvedeno v příkladu:
to pose - poser
address
to note
to adore
theatre
cinema
concert
music
fantastic
problem
air
advantage

question

2/ Umíš tyto dvojice slov správně vyslovit?

Klíč pro učitele:
to pose - poser
address - adresse
to note - noter
to adore - adorer
theatre - théâtre
cinema - cinéma
concert - concert
music - musique
fantastic - fantastique
problem - problème
air - air
advantage - avantage
question - question

E.
Didaktická doporučení pro učitele - prezentace nové slovní zásoby - LEKCE 7B, On y va! 1
upozornit žáky při vysvětlování nové francouzské slovní zásoby na paralely s angličtinou:

s. 82, text Une petite enquête pour un journal
quartier - na tabuli napsat quartier a anglické slovo quarter, zeptat se žáků, zda vidí podobnost a kdo si

vzpomíná, co to slovo znamená v angličtině (čtvrť). Zeptat se žáků, co by to francouzské slovo mohlo
znamenat a jak se asi vyslovuje. Pokud žáci nevědí, teprve pak jim vysvětlit, že slovo quartier má stejný
význam, podobný tvar, ale jinou výslovnost. Provést nácvik výslovnosti.
rarement - na tabuli napsat rarement a také anglické slovo rarely, zeptat se žáků, zda vidí podobnost,

zeptat se, kdo si vzpomíná, co to slovo znamená v angličtině (zřídkakdy). Zeptat se žáků, co by to
francouzské slovo mohlo znamenat a jak se asi vyslovuje. Pokud žáci nevědí, nebo si nevzpomínají na
slovo rarely z angličtiny, lze uvést i adjektivum - rare (v angličtině i francouzštině stejný tvar), nebo i tvar
podstatného jména rarité (francouzsky) - rarity (anglicky) - rarita (česky). Pak se ujistit, zda žáci chápou
význam slova rarement. Shrnout, že má stejný význam, podobný tvar, ale jinou výslovnost. Provést nácvik
výslovnosti.
grands-parents - na tabuli napsat slovo grands-parents a anglické slovo grandparents, zeptat se žáků, zda

vidí podobnost a kdo si vzpomíná, co to slovo znamená v angličtině (prarodiče). Zeptat se žáků na
význam tohoto francouzského slova a na jeho výslovnost. Pokud žáci nevědí, upozornit je, že ve
francouzštině má to slovo stejný význam, podobný tvar, ale jinou výslovnost. Provést nácvik výslovnosti.
train - na tabuli napsat slovo train, uvést, že má v angličtině stejný tvar, zeptat se žáků, kdo si vzpomíná,

co to slovo znamená v angličtině (vlak). Zeptat se žáků na význam a výslovnost tohoto francouzského
slova. Pokud nevědí, vysvětlit význam a provést nácvik výslovnosti.
accident - na tabuli napsat accident, uvést, že má stejný tvar v angličtině i francouzštině, zeptat se žáků,

kdo si vzpomíná, co to slovo znamená v angličtině (nehoda). Zeptat se žáků na význam a výslovnost
tohoto francouzského slova. Pokud nevědí, vysvětlit význam a provést nácvik výslovnosti.
exagérer - na tabuli napsat exagérer a anglické slovo exaggerate, zeptat se žáků, zda vidí podobnost,

zeptat se, kdo si vzpomíná, co to sloveso znamená v angličtině (přehánět). Zeptat se žáků na význam a
výslovnost tohoto francouzského slovesa. Pokud nevědí, vysvětlit význam a provést nácvik výslovnosti.

F.
Cvičení na slovní zásobu- LEKCE 7B, On y va! 1, s. 82
1/ K anglickému tvaru slova připiš francouzský ekvivalent, jak je uvedeno v příkladu:
grandparents - grands-parents
taxi
train
minute

bus
rarely
quarter
Canada
parents
to exaggerate
accidents
2/ Umíš tyto dvojice slov správně vyslovit?

Klíč pro učitele:
grandparents - grands-parents
taxi - taxi
train - train
minute - minute
bus - bus
rarely - rarement
quarter - quartier
Canada - Canada
parents - parents
to exaggerate - exagérer
accidents - accidents

G.
Prezentace nové slovní zásoby - LEKCE 7C, On y va! 1, s. 84

Přečti si text na s. 84 nazvaný Je vais avoir une chambre à moi. Najdi v něm ekvivalenty k následujícím
anglickým slovům a napiš je na řádek vedle. Do třetího sloupce napiš význam slova česky.
anglicky

francouzsky

česky

commercial
market
to regret
picturesque
apartment
to invite

Čím jsou si dvojice anglických a francouzských slov podobné? V čem se liší?
(Nápověda: Zamysli se nad jejich tvarem, významem, pravopisem a výslovností.)
Zkus dvojice anglických a francouzských slov správně vyslovit.

Klíč pro učitele:
commercial - commercial - nákupní, obchodní, komerční
market - marché - trh, tržiště
to regret - regretter - litovat
picturesque - pittoresque - malebný
apartment - appartement - byt
to invite - inviter - pozvat
Podobné jsou tvarem, mají stejný význam. Liší se pravopisem a výslovností. (Ovšem slovo commercial má
stejný pravopis v angličtině i ve francouzštině.)

H.
Slovní zásoba - LEKCE 7D, On y va! 1, s. 86
Přečti si text na s. 86 nazvaný N´oubliez pas le code de la maison. Najdi v něm ekvivalenty k
následujícím anglickým slovům a napiš je na řádek vedle. Do třetího sloupce napiš význam slova česky.
anglicky

francouzsky

česky

code
direction
bus
number
to descend
to continue
pharmacy
to prepare
Čím jsou si dvojice anglických a francouzských slov podobné? V čem se liší?
(Nápověda: Zamysli se nad jejich tvarem, významem, pravopisem a výslovností.)
Zkus dvojice anglických a francouzských slov správně vyslovit.

Klíč pro učitele:
anglicky

francouzsky

česky

code - code - kód
direction - direction - směr
bus - bus - autobus
number - numéro - číslo
to descend - descendre - AJ+FJ sestoupit, FJ vystoupit (anglicky vystoupit - get off)

to continue - continuer - pokračovat
pharmacy - pharmacie - lékárna
to prepare - préparer - připravit
Podobné jsou tvarem, přičemž code, direction a bus mají dokonce identický tvar a pravopis. Mají stejný
význam (kromě descend - descendre). Liší se pravopisem (kromě code, direction a bus) a výslovností.

CH.
blízká budoucnost
Je vais écouter un CD.
Tu vas écrire un mél.
Il va neiger.

otázka: Va-t-il neiger?

Nous allons finir.

zápor: Nous n´allons pas finir.

Vous allez jouer du piano.
Ils vont regarder la télévision.

Doplň pravidlo:
Ve francouzštině se tzv. blízká budoucnost tvoří pomocí tvarů ____________________ v přítomném
čase, po kterých následuje ______________ tvar významového slovesa.

Přečti si následující věty a porovnej tvoření blízké budoucnosti ve francouzštině s jedním z anglických
budoucích časů.
Zakroužkuj a čárou spoj části vět ve dvojici pod sebou, které si odpovídají.
Tu vas nager.

Je vais envoyer des messages.

You are going to swim.

I am going to send messages.

Co lze porovnáním dvojic vět vypozorovat?
V čem jsou tyto gramatické struktury v obou jazycích podobné, v čem se liší?

Která struktura, GOING TO + infinitiv, nebo ALLER + infinitiv, se využívá:
a/ pro vyjádření budoucnosti, především pokud jde o plán, záměr, úmysl?
b/ pro vyjádření jakéhokoliv budoucího děje (i vzdáleného)?

Klíč pro učitele:
Doplň pravidlo:

Ve francouzštině se tzv. blízká budoucnost tvoří tvary slovesa ALLER v přítomnosti, po kterých následuje
INFINITIV významového slovesa.
Zakroužkuj a čárou spoj části vět, které si odpovídají
Tu - You

Je - I

vas - are going

vais - am going

nager - to swim

envoyer - to send
des messages - messages

Co lze porovnáním vět vypozorovat?
V čem jsou tyto gramatické struktury v obou jazycích podobné, v čem se liší?
Struktury jsou podobné tím, že se tvoří z tvarů pomocného slovesa ALLER / GOING TO,
po nichž následuje INFINITIV.
Čím se struktury liší:
GOING TO - vyjadřuje plán, záměr, úmysl

ALLER + INFINITIV - lze použít pro jakéhokoliv budoucí děje (i vzdálené)

I.
A. Porovnej tvoření řadových číslovek ve francouzštině a v angličtině:
quatre - le/la quatr + ième

four - the four + th

six - le/la six + ième

six - the six + th

Existuje podobnost mezi tvořením řadových číslovek v angličtině a ve francouzštině?

Doplň pravidlo:
Řadová číslovka se obvykle ve francouzštině tvoří tak, že se k tvaru základní číslovky
přidá ________________ a před samotnou řadovou číslovkou se používá _________.

B. Porovnej, jak se ve francouzštině i angličtině tvoří řadové číslovky, které jsou složené
vingt-deux
le vingt-deuxième étage

twenty-two
the twenty-second floor

quatre-vingt-seize

ninety-six

le quatre-vingt-seizième enfant

the ninety-sixth child

Pokud jde o číslovku složenou v angličtině i ve francouzštině, která její část má řadový tvar?

C. Porovnej označování řadových číslovek ve francouzštině a angličtině
deuxième 2e , 2ième , 2ème

second 2nd

troisième 3e , 3ième , 3ème

third 3rd

huitième 8e , 8ième , 8ème
dixième 10 e , 10ième , 10ème

eighth 8th
tenth 10th

výjimka:
premier 1er

first 1st

première 1ère (1re)
Jakým způsobem bývá označována řadová číslovka psaná číslicí ve francouzštině a v angličtině?

Klíč pro učitele:
Existuje nějaká podobnost mezi tvořením řadových číslovek v angličtině a ve francouzštině?
Ano, k základnímu tvaru číslovky se přidá přípona/koncovka (-ième ve francouzštině a -th v angličtině)
a před číslovkou řadovou je člen určitý.

Doplň pravidlo:
Řadová číslovka se ve francouzštině obvykle tvoří tak, že se k tvaru základní číslovky přidá přípona nebo
koncovka -ième ( -th v angličtině). Před samotnou řadovou číslovkou se používá člen určitý.

Pokud jde o číslovku složenou v angličtině i ve francouzštině, která její část má řadový tvar?
Jen poslední část.

Jakým způsobem bývá označována řadová číslovka psaná číslicí?
K číslu se přidají v horním indexu v angličtině poslední dvě písmena z číslovky psané slovem (-th, -st,
-nd, -rd). Ve francouzštině obvykle jen "e", nebo přípona -ième, event. přípona -ème.

Výjimky:
U 1er se přidávají jen poslední 2 písmena z číslovky psané slovem , tedy -er.
U 1ère se přidávají jen poslední 3 písmena z číslovky psané slovem, tedy -ère (nebo jen -re).

J.
podmínka v přítomnosti nebo budoucnosti
Porovnej, jak se tvoří souvětí vyjadřující podmínku v přítomnosti nebo budoucnosti ve francouzštině a
v angličtině:
S´il pleut, je regarde la télé.

If it rains, I watch TV.

Prší-li, dívám se na televizi.

Si j´ai le temps, je surfe sur Internet.

If I have time, I surf

Mám-li čas, surfuju

the Internet.

na internetu.

Doplň pravidlo:
Pro vyjádření podmínky v přítomnosti nebo budoucnosti se ve francouzštině po podmínkové spojce
_____ , ale i v angličtině po podmínkové spojce ______ , používá čas ___________. V hlavní větě
může být čas přítomný, budoucí nebo rozkazovací způsob.

Klíč pro učitele:
Pro vyjádření podmínky v přítomnosti nebo budoucnosti se ve francouzštině po podmínkové spojce
SI, ale i v angličtině po podmínkové spojce IF, používá čas PŘÍTOMNÝ. V hlavní větě může být
čas přítomný, budoucí nebo rozkazovací způsob.

On y va! 2 (čtvrtý ročník)

A.
Následující slova mají stejný tvar ve francouzštině i v angličtině. Zkus je správně vyslovit, nejprve
anglicky, pak francouzsky.
album, cousin, monument, instant, situation, violent, rugby, impossible, photo, parents

B.
Zařaď následující slova do správné skupiny podle toho, zda jsou anglická, nebo francouzská. Do
druhého sloupce pak napiš anglický ekvivalent k francouzským slovům a francouzský ekvivalent k
anglickým slovům. Na prvním řádku je příklad.
to terminate, colour, supporter, dentist, stadium, formidable, âge, athlétisme, music, saison, degré,
violon

English

français

__to terminate___________________________________terminer______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Zkus tyto dvojice slov správně vyslovit.
Klíč pro učitele:
terminate - terminer
colour - couleur

support - supporter
dentist - dentiste
stadium - stade
music - musique
athletics - athlétisme
formidable - formidable
age - âge
season - saison
degree - degré
violin - violon

C.
Přečti si text a vyber z dvojice slov v kurzivě to francouzské.
Forums de discussion
C´est un moyen de communication appreciated / apprécié surtout par les jeunes. Gros avantage /
advantage, un vrai paradise / paradis pour ceux qui sont timid / timides, qui se sentent seuls et préfèrent
les rencontres sur internet. Ce qui paraît bizarre, c´est que taper sur un clavier les questions et réponses /
responses est plus lent que la communication par téléphone / telephone.
Zkus správně vyslovit dvojice slov v kurzivě: jedno slovo je anglické, druhé francouzské.

Klíč pro učitele:
apprécié, avantage, paradis, réponses, téléphone

D.
Slovní zásoba - LEKCE 7A, On y va! 2, s. 92

Přečti si text na s. 92 nazvaný Et vos passe-temps? Najdi v něm ekvivalenty k následujícím anglickým
slovům a napiš je na řádek vedle. Do třetího sloupce napiš význam slova česky.

anglicky

francouzsky

collector
probably
confide
publishing house
publish
secret

Čím jsou si dvojice anglických a francouzských slov podobné? V čem se liší?
(Nápověda: Zamysli se nad jejich tvarem, významem, pravopisem a výslovností.)

Zkus dvojice anglických a francouzských slov správně vyslovit.

Klíč pro učitele:
collector - collectionneur - sběratel
probably - probablement - pravděpodobně
confide - confier - svěřit se
publishing house - maison d´édition - nakladatelství
publish - publier - uveřejnit, vydat
secret - secret - tajemství

česky

Dvojice jsou si podobné tvarem (secret má identický tvar; u slova nakladatelství si není podobné tvarem
vůbec, jen významem - maison - house). Mají stejný význam. Dvojice slov se liší výslovností a pravopisem,
kromě slova secret, jež má sice stejný tvar, ale jinou výslovnost.

E.
Slovní zásoba - LEKCE 7B, On y va! 2, s. 94
Přečti si text na s. 94 nazvaný Week-end idéal. Najdi v něm ekvivalenty k následujícím anglickým
slovům a napiš je na řádek vedle. Do třetího sloupce napiš význam slova česky.
anglicky

francouzsky

česky

ideal
pure
to encourage
indispensable
picnic

Čím jsou si dvojice anglických a francouzských slov podobné? V čem se liší?
(Nápověda: Zamysli se nad jejich tvarem, významem, pravopisem a výslovností.)

Zkus dvojice anglických a francouzských slov správně vyslovit.

Klíč pro učitele:
anglicky

francouzsky

ideal – idéal - ideální
pure – pur - čistý
to encourage – encourager – dodat odvahu, povzbudit

česky

indispensable – indispensable – nevyhnutelný, nezbytný
picnic – pique-nique - piknik

Dvojice jsou si podobné tvarem (indispensable má identický tvar). Mají stejný význam. Liší se výslovností
a pravopisem (kromě indispensable).

F.
Slovní zásoba - LEKCE 7C, On y va! 2, s. 96
Přečti si text na s. 96 nazvaný Week-end idéal. Najdi v něm ekvivalenty k následujícím anglickým
slovům a napiš je na řádek vedle. Do třetího sloupce napiš význam slova česky.

anglicky

francouzsky

sedentary
physically
equilibrium
to abandon
persuaded
to reproach

Čím jsou si dvojice anglických a francouzských slov podobné? V čem se liší?
Zkus dvojice anglických a francouzských slov správně vyslovit.

Klíč pro učitele:
sedentary – sédentaire – sedavý

česky

physically – physiquement – fyzicky, tělesně
equilibrium – équilibre - rovnováha
abandon – abandonner – opustit
persuaded – persuadé – přesvědčený
reproach – reproacher - vyčítat

Dvojice jsou si podobné tvarem a mají stejný význam. Liší se výslovností a pravopisem.

G.
OPAKOVÁNÍ - slovní zásoba - LEKCE 7D, On y va! 2, s. 98-99
1. Rozhodni, zda slovíčka jsou francouzská (napiš nad každé F), nebo anglická (napiš nad každé A).
gymnastics
hockey
canoe
squash
dance
football
rugby
athlétisme
tennis
golf
martial arts
badminton
handball

2. K anglických slovům dopiš francouzský ekvivalent. K francouzským slovům dopiš anglický ekvivalent.

3. Zkus tyto dvojice slov správně vyslovit.

4. U kolika výše uvedených volnočasových aktivit je stejný tvar slova ve francouzštině i v angličtině?
Mají tato slova stejnou výslovnost ve francouzštině a v angličtině?

Klíč pro učitele:
Na řádcích, kde je uveden jen jeden tvar, je pravopis i význam slova stejný v obou jazycích. Liší
se však výslovností.
francouzská slova – anglická slova
gymnastique - gymnastics
hockey
canoë - canoe
squash
danse - dance
football
rugby
athlétisme - athletics
tennis
golf
arts martiaux - martial arts
badminton

handball

8 dvojic má stejný tvar (pravopis). Výslovnost je obvykle odlišná. Velmi podobná výslovnost je u
slov golf, football, squash.

H.
souslednost časová v oznamovacím způsobu, On y va! 2, lekce 7
Porovnej časové vztahy mezi slovesem ve větě hlavní a vedlejší ve francouzštině a v angličtině v rámci
souslednosti časové:
1/ vyjádření současnosti = děj v hlavní i vedlejší větě probíhají najednou, současně
A/ Je sais que tu travailles bien.

I know that you work well.

Vím, že dobře pracuješ.

B/ Je savais que tu travaillais bien.

I knew that you worked well.

Věděl jsem, že dobře pracuješ.

Podtrhni sloveso ve větě hlavní a vedlejší v oddíle A. Sleduj, jaké slovesné časy jsou použity pro
vyjádření současnosti.

Podtrhni sloveso ve větě hlavní a vedlejší v oddíle B. Sleduj, jaké slovesné časy jsou použity pro
vyjádření současnosti.

DOPLŇ PRAVIDLO:
Pokud je v hlavní větě minulý čas, je pro vyjádření současnosti nutno ve vedlejší větě dát sloveso
ve francouzštině do slovesného času ______________ , podobně jako v angličtině, kdy se přítomný čas
prostý (present simple) mění na _______________.

2/ vyjádření následnosti = děj v hlavní větě se stane první, až pak proběhne děj ve větě vedlejší

A/ Il dit que tu viendras.

He says that you will come.

Říká, že přijdeš.

B/ Il a dit que tu viendrais.

He said that you would come.

Řekl, že přijdeš.

Podtrhni sloveso ve větě hlavní a vedlejší v oddíle A. Sleduj, jaké slovesné časy jsou použity pro
vyjádření následnosti.
Podtrhni sloveso ve větě hlavní a vedlejší v oddíle B. Sleduj, jaké slovesné časy jsou použity pro
vyjádření následnosti.

DOPLŇ PRAVIDLO:
Pokud je v hlavní větě minulý čas, je pro vyjádření následnosti nutno ve vedlejší větě dát sloveso
ve francouzštině i v angličtině do __________________.

Klíč pro učitele:
pravidlo č. 1: imperfektum, past simple - minulý čas prostý
Pokud by v angličtině byl ve vedlejší větě přítomný čas průběhový, měnil by se v rámci souslednosti na
minulý čas průběhový:
He thinks that you are coming. ---- He thought that you were coming.

pravidlo č. 2: kondicionálu přítomného
Pokud by v angličtině byl ve vedlejší větě budoucí čas průběhový, měnil by se v rámci souslednosti na
průběhovou formu kondicionálu přítomného:
He thinks that you will be coming. ---- He thought that you would be coming.

I.
souslednost časová v oznamovacím způsobu, On y va! 2, lekce 7 - SLOVESNÉ OPISY

Porovnej časové vztahy mezi slovesem ve větě hlavní a vedlejší ve francouzštině a v angličtině v rámci
souslednosti časové:
1/ vyjádření blízké budoucnosti
A/ Je pense que tu vas voyager.

I think that you are going to travel.

B/ Je pensais que tu allais voyager.

I thought that you were going to travel.

Co se stane se strukturou vyjadřující blízkou budoucnost ALLER + INFINITIV, pokud je v hlavní větě ve
francouzštině minulý čas?
Existuje v rámci souslednosti časové podobnost s anglickou strukturou GOING TO + INFINITIV?

2/ vyjádření průběhovosti děje
A/ Il dit que nous sommes en train d´écrire.

He says that we are writing.

Říká, že právě píšeme.

B/ Il a dit que nous étions en train d´écrire.

He said that we were writing.

Řekl, že právě píšeme.

Co se stane se strukturou ETRE EN TRAIN DE + INFINITIV, jež zdůrazňuje, že děj právě probíhá, pokud je
v hlavní větě ve francouzštině minulý čas?

Existuje v rámci souslednosti časové podobnost s anglickým přítomným časem průběhovým?

Klíč pro učitele:
1/ ALLER je nutno použít v imperfektu, následuje infinitiv.
Pomocné sloveso ALLER se posouvá do minulosti, podobně jako se v angličtině tvar pomocného slovesa
BE posouvá do minulosti v rámci struktury GOING TO + INFINITIV.
Rozdíl je v použití struktur: ve francouzštině lze ALLER + INFINITIV použít k vyjádření jakéhokoli děje, v
angličtině jde obvykle jen o dějě plánované, vyjadřující záměr, event. o děje, kdy je z okolností patrné, že
se děj stane, např. There are clouds in the sky. It is going to rain. Na nebi jsou mraky. Bude pršet.

2/ ETRE je nutno použít v imperfektu, následuje EN TRAIN DE + INFINITIV.
Pomocné sloveso ETRE se posouvá do minulosti, podobně jako se v angličtině tvar pomocného slovesa
BE posouvá do minulosti, tj. místo přítomného času průběhového se používá minulý čas průběhový.

J.
přímá a nepřímá řeč
Použit byl rovněž pracovní list zaměřený na přímou a nepřímou řeč. Jednalo se o stejný materiál,
který byl použit na Gymnáziu Omská - viz Příloha 3, oddíl H.

Příloha 5 Dotazník pro žáky po experimentu
Milá žákyně, milý žáku,
pracuji na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity a zaobírám se tím, jak v ČR zkvalitnit výuku
francouzštiny. Proto se na Tebe obracím s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník
je anonymní, prosím nepodepisuj jej. To, jak vyplníš dotazník, NEBUDE mít vliv na Tvoji známku z
francouzštiny. Dotazník je součástí výzkumu, jehož cílem je prozkoumat, jak žákům pomoci
usnadnit učení francouzštiny.
Předem Ti děkuji za vyplnění dotazníku.
PhDr. Radek Vít
KAJL, PedF UK
Celetná 13
Praha 1
1/ Porovnávání francouzštiny a angličtiny v průběhu výkladu nového gramatického učiva mi
chápání látky:
- rozhodně usnadňuje
- spíše usnadňuje
- neovlivňuje

- spíše komplikuje
- rozhodně komplikuje
Proč?

2/ Porovnávání francouzštiny a angličtiny v průběhu výkladu nového gramatického učiva mi
zapamatování látky:
- rozhodně usnadňuje
- spíše usnadňuje
- neovlivňuje
- spíše komplikuje
- rozhodně komplikuje
Proč?
3/ Porovnávání francouzštiny a angličtiny v průběhu výkladu nové slovní zásoby mi chápání
látky:
- rozhodně usnadňuje
- spíše usnadňuje
- neovlivňuje
- spíše komplikuje
- rozhodně komplikuje
Proč?
4/ Porovnávání francouzštiny a angličtiny v průběhu výkladu nové slovní zásoby mi
zapamatování látky:
- rozhodně usnadňuje
- spíše usnadňuje
- neovlivňuje
- spíše komplikuje
- rozhodně komplikuje
Proč?

5/ Podle mě cvičení, kdy se ve francouzských větách opravují chyby pod vlivem angličtiny:
- jsou rozhodně nápomocná
- jsou spíše nápomocná
- nejsou ani nápomocná, ani matoucí
- jsou spíše matoucí
- jsou rozhodně matoucí
Proč?

6/Podle mě cvičení na výslovnost, kdy je porovnávána angličtina s francouzštinou:
- jsou rozhodně nápomocná
- jsou spíše nápomocná
- nejsou ani nápomocná, ani matoucí
- jsou spíše matoucí
- jsou rozhodně matoucí

Proč?

Příloha 6 Dotazník pro učitele po experimentu
Vážená paní magistro,
pracuji na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity a zaobírám se tím, jak v ČR zkvalitnit výuku
francouzštiny, proto se na Vás obracím s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku týkajícího
se právě proběhnuvšího experimentu ve Vaší třídě. Dotazník je součástí výzkumu, jehož cílem je
prozkoumat, jak žákům pomoci usnadnit učení francouzštiny.
Předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku.
PhDr. Radek Vít
KAJL, PedF UK
Celetná 13
Praha 1
1/ Dle Vašeho názoru porovnávání francouzštiny a angličtiny v průběhu výkladu nového
gramatického učiva, kdy se využívá paralel a podobností, žákům chápání látky:

- rozhodně usnadňuje
- spíše usnadňuje
- neovlivňuje
- spíše komplikuje
- rozhodně komplikuje
Proč?

2/ Dle Vašeho názoru porovnávání francouzštiny a angličtiny v průběhu výkladu nového
gramatického učiva, kdy se využívá paralel a podobností, žákům zapamatování látky:
- rozhodně usnadňuje
- spíše usnadňuje
- neovlivňuje
- spíše komplikuje
- rozhodně komplikuje
Proč?

3/ Dle Vašeho názoru porovnávání francouzštiny a angličtiny v průběhu výkladu nové slovní
zásoby, kdy se využívá paralel a podobností, žákům chápání látky:
- rozhodně usnadňuje
- spíše usnadňuje
- neovlivňuje
- spíše komplikuje
- rozhodně komplikuje
Proč?

4/ Dle Vašeho názoru porovnávání francouzštiny a angličtiny v průběhu výkladu nové slovní
zásoby, kdy se využívá paralel a podobností, žákům zapamatování látky:
- rozhodně usnadňuje
- spíše usnadňuje
- neovlivňuje
- spíše komplikuje
- rozhodně komplikuje

Proč?

5/ Dle Vašeho názoru pro žáky cvičení, kdy se ve francouzských větách opravují chyby pod
vlivem angličtiny:
- jsou rozhodně nápomocná
- jsou spíše nápomocná
- nejsou ani nápomocná, ani matoucí
- jsou spíše matoucí
- jsou rozhodně matoucí
Proč?

6/ Dle Vašeho názoru pro žáky cvičení na výslovnost, kdy je porovnávána angličtina s
francouzštinou:
- jsou rozhodně nápomocná
- jsou spíše nápomocná
- nejsou ani nápomocná, ani matoucí
- jsou spíše matoucí
- jsou rozhodně matoucí
Proč?

Příloha 7 Další možné aktivity a učební návyky
V následujících navrhovaných aktivitách je nutno zohlednit kromě stupně pokročilosti žáků ve
francouzštině (L3), cíle hodiny a časových možností také motivaci. Některým z aktivit se mohou
žáci v případě zájmu věnovat v rámci průřezových témat, projektů nebo individuálně, event. ve
svém volném čase.

A. Zaznamenávání slovní zásoby
Do slovníčku, kam si žáci zaznamenávají slovní zásobu, si k francouzské lexikální jednotce
neuvádějí pouze český ekvivalent, ale zavádějí i další sloupec pro anglické ekvivalenty.
Slovníčky tedy mají 3 sloupce.

B. překlad z angličtiny do francouzštiny
Lze se zaměřit na jevy postižené interferencí v oblasti gramatiky i slovní zásoby, zejména
příbuzná slova, která mají v angličtině a francouzštině podobný nebo identický význam, ale liší
se pravopisem, ale i tzv. zrádná slova. Překladové cvičení je vhodné zaměřit tak, aby
reflektovalo právě probíranou látku s cílem chybám předcházet a/nebo je odstraňovat.

He is a doctor -- Il est docteur.
(absence členu ve francouzštině u povolání, v angličtině člen být musí)

He is 3 years old. -- Il a trois ans.
(sloveso avoir ve francouzštině, sloveso be v angličtině)

He arrived eventually. -- Il est arrivé finalement.
(eventually v angličtině znamená nakonec, nejedná se o ekvivalent francouzského slova
éventuellement)

C. Projekt
Lze pracovat s dokumenty (texty, nahrávkami, internetovými stránkami, aj.), které jsou ve
francouzštině (L3), v angličtině (L2) i v češtině (L1), přičemž výstup z projektu je ve
francouzštině (L3).

D. Résumé
Psaní résumé ve francouzštině (L3) z textů, které jsou ve francouzštině (L3), angličtině (L2),
event. v češtině (L1).

E. Sledování filmů, pořadů nebo videí na internetu (např. www.youtube.com) ve
francouzštině (L3) s anglickými titulky, event. v angličtině (L2) s francouzskými titulky.

F. Práce se slovníkem anglicko-francouzským a francouzsko-anglickým, jež je dostupný i online, kupř.: http://www.larousse.fr/dictionnaires/.

G. žáci si vedou deník, kam si zaznamenávají, jak se učí francouzštinu (L3), co jim při tom
pomáhá, co jim učení komplikuje, jakou roli při tomto procesu hraje angličtina (L2), v čem jim
učení francouzštiny (L3) usnadňuje, atd.

