
Francouzština pro znalé začátečníky A2

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA FRÁZE GRAMATIKA POPIS KAPITOLY

1. To je život 1 Krok za krokem Rodina (le fils, les parents, la fille,…) Il prend son café. Přivlastňovací zájmena

(le fiston, le pépé,la tatie,…) Elle ne se marie pas, c'est un jeu. Časování sloves I.třídy

2 Škola základ života Škola (l´écolier, le collégien, l´étudiant,,,,) Tu es la plus bête fille que je connais. Stupňování přídavných jmen. 

Vlastnosti (modeste, franc, gentil,…) Ta copine est très travailleuse, elle bosse 24 sur 24. Příslovce míry

3 Práce šlechtí Povolání le chef, le comptable, le chirurgien,…) Pour mon petit déjeuner, je voudrais deux croissants.Přací věty/podmiňovací způsob

Pracoviště(le tribunal, le studio, le garage,…) Thomas souhaite que son chef soit plus égoïste.Konjunktiv v přacích větách

4 Opakování je matka moudrosti

2. Denní chléb 1 Tak jde čas Můj den (se lever, se raser, se peigner,…) Je ne me souviens plus de vous. Zvratná slovesa

Věci každodenní potřeby (la cantine, la douche, le lit,…) Ne nous blessez pas, s'il vous plaît. Rozkazovací způsob

2 Ve dvou se to lépe táhne Mezilidské vztahy (la relation, se disputer, sortir avec,…) Parfois, j'ai envie de voler. Příslovce času

Emoce (la joie, triste, sourire,…) S'il fait beau, on joue au badminton. Podmínkové věty

3 Koně a koníčci Koníčky (sortir, broder, faire la cuisine,…) Vous allez accoucher dans une semaine.Blízkká budoucnost

Sport (le match, le handball, le badminton,…) Comme ils sont malades, ils ne peuvent pas arriver.Účel a důvod

4 Rutinní kontrola

3. Zdravý nemocný 1 Od hlavy k patě Vzhled (mesurer, peser, mince, …) Je viens de sortir de la charcuterie. Blízká minulost

Lidské tělo (la main, la jambe, le nez,…)

2 Polámal se mraveneček Zdraví (soigner, guérir, aller bien,…) Hier, il a été malade. Minulý čas složený

Úrazy (se blesser, le bleu, se couprer,…) Nous avons été déçus parce que le spectacle était nul.Souminulý čas - imperfektum 

3 Teď to trochu štípne Nehoda (le blessé, sortir indemne, le mort,…) Il faut dormir. Vyjádření nutnosti

První pomoc (respirer, avoir une lésion interne,…) L'infirmière essuiera le sang après l'opération.Budoucí čas prostý

4 Preventivní prohlídka znalostí

4. Víme, co jíme 1 Jste to, co jíte Zelenina (le légume, le poivron, le radis,…) Il a bu trois litres d'eau et il a toujours soif.Vyjádření množství

Červené maso (le boeur, le porc, le saucisson,…) Vous avez acheté de la bière que personne ne boit.Vztažná zájmena QUE/QUI

2 Jako od maminky Základní potraviny (le miel, les pois, la confiture,…) Il y a un souris dans le pain que nous avons acheté.Členy 

Dochucovadla (le sel, le persil, le vinaigre,…) Ce poulet-ci est plus beau que celui-là. Ukazovací zájmeno

3 Kde jsou s tím jídlem? Nápoje (la boisson, le cidre, le cognac,…) C'est la serveuse dont je t'ai raconté une histoire drôle.Vztažná zájmena

V restauraci (le plat végétarien, l´addition, laisser le pourboire,…) Ils ont bu tout en deux heures. Sloveso boire, servir

4 Ještě jednu rundu

5. Doma je doma 1 Kdepak ty ptáčku hnízdo máš Bydlení (la grotte, le chalet, la maison,…) Il y a une maison à deux kilomètres d'ici.Il y a 

Dům (la cave, la porte, la toit,…) La clé est sous l'essui-pieds. Místní předložky 

2 Najíst, umýt,… Hledáme byt (déménager, calme, bruyant,…) Ne le dis à personne, c'est entre nous deux.Slovesa s předložkou à

Kuchyň (le four, le placard, la poubelle, …) Ils s'y mettront à la dernière heure. Zájmeno Y

3 …a hybaj na kutě Ložnice (ľe drap, le matelas, le placard,…) Tout s'est passé assez vite. Zájmeno TOUT

Obývací pokoj (le coussin, le divan, les rideaux,…) Dormez bien. Sloveso dormir

4 Kolaudace

6. Ruch (velko)města 1 Město není ves Na ulici (le trottoir, le carrefour, étroit,…) Prenons cette rue, elle plus courte que celle-là.Sloveso prendre

Kudy kam (se trouver, continuer, chercher,…) Il faut que tu suives la rivière. Sloveso suivre

2 Bez peněz do hospody nelez V bance (mettre de l'argent à côté, faire un emprunt,…)  J'aimerais retirer 100 euros. Podmiňovací způsob přítomný

Pošta (envoyer, poster, coller,…) J'ai reçu ton mél. Sloveseo recevoir, envoyer

3 Mohu si přisednout? Doprava (le trolley, prendre, la voie,…) On va prendre le taxi après la fin du soirée.Časové předložky

Taxi (vite, court, libre,…) Il ne faut pas descendre avant l'arrêt complet du train.Sloveso descendre

4 Okružní jízda

7. Zkušěbní jízda Compréhension de l´oral

Compréhension des écrits

Production écrite

Production orale

DELF A2 zkouška

V první kapitole si studenti rozšířízákladní slovní 

zásobu francouzštiny.  Naučí se přivlastňovací 

zájmena, prohloubí si znalosti časování sloveš 

I.třídy a stupňování přídavných jmen. V 

předposlední lekci se naučí tvořit přací věty. 

V této kapitole se studenti zopakují a naučí nová 

slovíčka z oblasti sportu a volného času. V 

gramatice si vysvětlíme zvratná slovesa, naučíme 

se tvořit rozkazovací způsob a podmínkové věty. 

Tato kapitola se zaměřuje na slovíčka z oblasti 

našeho zdraví, lidského těla a lékařského 

prostředí. Studenti se naučí základní slovíčka 

první pomoci. V gramatice se naučí tři minulé 

časy: blízká minulost, imperfektum a minulý čas 

složený. Lehce si představíme budoučí čas prostý. 

V této kapitole se studenti naučí slovíčka o jídle, 

pití a stolování. Z velké části se kapitola věnuje 

zájmenům. 

Studenti se naučí slovíčka o bydlení.  Po stránce 

gramatické si vysvětlíme, kdy se používá spojení il 

y a a naučíme se předložky a zájmeno Y a TOUT. 

V poslední kapitole se studenti naučí používat 

francouzštinu i na cestách a v dopravních 

prostředcích. Naučí se skloňovat slovesa prendre, 

suivre, recevoir, envoyer a descendre. Z 

gramatiky si vysvětlíme podmiňovací způsob 

přítomný. 

Francouzština pro znalé začátečníky A2 je určena pro studenty, kteří již mají základní znalosti francouzské gramatiky i slovní zásoby a dosáhli úrovně A1. Kurz se soustředí na rozvoj této slovní zásoby, gramatiky a 

frází. Zároveň procvičuje všechny jazykové dovednosti - čtení, poslech, mluvený a písemný projev. Výstupní úroveň kurzu je A2. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni porozumět slovním spojením a větám, 

které se jich bezprostředně týkají.  S použitím frází a slovíček z kurzu se dokáží vyjádřit v jednoduchých větách o situacích a lidech z jejich okolí. Umí vyjádřit, co mají rádi a jaké jsou jejich koníčky. Rozumí 

jednoduchým textům z oblasti volného času, cestování a kultury.  Kurz je vhodný pro uživatele od 13 let.


