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Konverzácie z francúzskeho jazyka 

(KFJ) 1 
 

Hodinová dotácia predmetu 
2 hodiny týždenne 

 

Charakteristika a ciele voliteľného predmetu 
Doplnenie, rozšírenie, prehĺbenie a zosystematizovanie vedomostí a zručností z povinného 
predmetu francúzsky jazyk. Rozvoj a zastabilizovanie všetkých štyroch jazykových 
kompetencií podľa SERR: ústny prejav, ústne porozumenie, písomný prejav, písomné 
porozumenie. Príprava na maturitnú skúšku v súlade s cieľovými požiadavkami na MS. 
Príprava na maturitnú skúšku. 
 

Voliteľný predmet je určený: 
- pre žiakov 3.ročníka a septimy, ktorí majú zámer maturovať z francúzskeho jazyka 
- pre žiakov, ktorí majú záujem stať sa konkurencieschopní na pracovnom trhu 

a pracovať v medzinárodných firmách a vo firmách, v ktorých je potrebné ovládať FJ 
a viac ako len 1 cudzí jazyk 

- pre žiakov, ktorí prejavujú záujem študovať diplomaciu, medzinárodné vzťahy, 
politické vedy, lingvistiku, románske jazyky, tlmočníctvo a prekladateľstvo, ekonómiu, 
aplikované jazyky, učiteľské študijné programy v kombinácii s FJ, technické odbory na 
VŠ vo Francúzsku, Švajčiarsku, Kanade alebo iných frankofónnych krajinách. 

- pre žiakov so záujmom o získanie medzinárodného certifikátu DELF 
 
Obsah voliteľného predmetu: 
Morfológia podstatných mien, prídavných mien a zámen 
Časovanie slovies. Spôsoby a časy – tvorba a použitie 
Tvorba zložených súvetí. Syntax 
Konverzácie na vybrané témy v súlade s cieľovými požiadavkami pre MS 
Realizácia relevantných/životných úloh/zadaní v zmysle požiadaviek SERR 
Písomný prejav – písanie listov, životopisu, motivačného listu, reklamácií, opisu a iných 
slohových útvarov 
Trénovanie porozumenia rôznych typov audiovizuálnych materiálov (rádiové, televízne 
a internetové nahrávky) 
Posilňovanie komunikačných a spolupracujúcich stratégií 

 

Výstup žiaka za polrok:  
Písomné práce, testy, ústna odpoveď, projekty, vypracovanie samostatných školských 
a domácich úloh, slohové práce, rolové hry, seminárne práce, tajničky 
 

Podmienky klasifikácie:  
Aktívna účasť na vyučovacích hodinách 
Najviac 30% - nná absencia 
Pravidelná a systematická príprava na vyučovanie 
Absolvovanie všetkých predpísaných výstupov v stanovených termínoch. V prípade prekážok 
na strane žiaka je žiak povinný si dohodnúť náhradný termín pre absolvovanie predpísaných 
výstupov 
Pri záverečnom hodnotení sa berú do úvahy všetky známky s prihliadnutím na váhu 
jednotlivých známok (váha jednotlivých výstupov je uvedená v rozhraní Edupage) 
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Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru získaných známok v danom 
klasifikačnom období, ale prihliada sa na dôležitosť a váhu všetkých známok a tiež na aktivitu 
na hodinách 
 

Hodnotenie predmetu: 
klasifikovaný 

 

 


