
Francouzština na cesty

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA FRÁZE POPIS KAPITOLY

0. Úvod

1. Doprava 1 Letiště Odbavení, letištní tabule, bezpečnostní kontrola, v letadle, Votre billet et le passeport, s'il vous plaît.

vyzvedávání zavazadel, na imigračním, …

2 Nádraží, metro Kupování jízdenky, na nádraží, cesta vlakem, autobus, Le train est cinq minutes en retard. 

 veřejná doprava ve městech, cestování metrem Excusez-moi, pour prendre le métro?

3 Auto, loď Na silnici, autopůjčovana, taxi, loď Quelles sont les taxes pour un jour?

4 Orientace Místa ve měste, ptaní se na cestu, popis cesty Pouvez-vous me dire où est la poste?

2. Ubytování 1 Hotel Rezervace, přihlášení a odhlášení, vybavení pokoje, Combien de jours allez-vous rester?

během pobytu, řešení problému, … La clé ne marche pas.

2 Kempování Druhy kempování, potřeby pro kempování, problémy v kempu Bonjour, est-ce qu'on peut camper ici?

3 Další způsoby ubytování Airbnb, hostel, couchsurfing Comment j'entre le bâtiment?

3. Zábaba 1 Restaurace a kavárny Restaurace, jídlo a pití, kavárna, dezerty, rychlé občerstvení Peux-je regarder la carte, s'il vous plaît?

Ici ou à emporter?

2 Nakupování Nákupy oblečení, materiály, obchody, lékárna, suverýry, Avez-vous cela de plus petit taille?

v supermarketu, nákup potravin, jak platit Je paie par carte.

3 Památky Památky, turistické centrum, muzeum a galerie, informační cedule Combien coûtent les billets?

4. Řešení problémů 1 Zdravotní problémy Tělo a orgány,  vysvětlování příznaků, nejčastější nemoci, Je ne peux pas respirer!

u lékaře, vyšetření, léčba, v lékárně,  cestovní pojištění Il faut éviter l'alcool.

2 Záchranná služba Vážné zdravotní problémy a úrazy, instrukce po telefonu, Mettez votre portable à voix haute.

nehoda, záchrana, první pomoc, komunikace se záchranáři, alergie Appelez l'ambulance!

3 Ztráta a krádež Doklady, osobní věci, ztráta a krádež, na policii, problémy s autem Notre appartement a été cambriolé.

5. Opakování

Kurz Francouzština na cesty je vhodný pro všechny cestovatelské nadšence, kteří si ovšem nejsou vždy úplně jistí v komunikaci s cizinci a potřebují se naučit 

nebo jen zlepšit to, jak komunikovat na svých cestách ve francouzském jazyce. Tento kurz je rozdělen do čtyř tematických kapitol s názvy: Doprava, 

Ubytování, Zábava a Řešení problémů. V každé kapitole se skrývají lekce, které řeší všechny možné situace, rozhovory a problémy, na které můžete na svých 

cestách narazit. Tento kurz byl vytvořen ve spolupráci s Travel Biblí, úžasným (vlastně božským) cestovatelským serverem. Kurz je skrz naskrz napěchovaný 

neotřelými a velice důležitými tipy a triky od zkušených cestovatelů z Travel Bible. 

V této kapitole se budeme zabývat 

ubytováním. Naučíme se, jak si 

zarezervovat pokoj v hotelu, jak se 

ubytovat v kempu a jak třeba řešit 

případné problémy, které mohou nastat.

V této kapitole se studenti věnují slovní 

zásobě a frázím, které mohou využít při 

návštěvě kaváren nebo restaurací, při 

nakupování nebo při poznávání památek.

V zahraničí je potřeba dát pozor na své 

zdraví a v případě, že se nám něco přihodí 

je dobré vědět jak pojmenovat co nás bolí, 

jak si zavolat pomoc nebo jak komunikovat 

s lékařem. Naučíte se vyřešit i další krizové 

situace.

V poslední kapitole už na studenty čeká jen opakování. Dokončili jste kurz Francouzština na cesty, gratulujeme!

V této kapitole se dozvíte užitečné fráze a 

slovíčka pro celý pobyt na letišti i v letadle. 

Naučíte se orientovat se na nádraží a v 

metru, jak si zavolat taxi nebo třeba jak se 

zeptat na cestu.


