
Voliteľný predmet:  Konverzácia z francúzskeho jazyka 
 
Počet hodín týždenne:  2 
 
Cieľová skupina študentov: Tento predmet je určený pre všetkých študentov 
končiacich ročníkov, ktorí sa chcú zdokonaliť vo francúzštine, upevniť si a doplniť 
jazykové vedomosti. Je vynikajúcou podporou tých, ktorí sa rozhodli maturovať 
z francúzskeho jazyka /úroveň B1 – len ústna časť/, prípadne budú potrebovať 
francúzštinu na vysokej škole. 
 
Ciele predmetu: 

1. Ovládať slovnú zásobu ku všetkým maturitným témam /Rodina, Kultúra, 
Šport, Príroda,.../ 

2. Dokázať viesť monológ na hore uvedené témy 
3. Vedieť vyjadriť svoj názor k problémom vyskytujúcim sa v každej z tém 
4. Byť schopný poradiť si v komunikačných situáciách spojených s danými 

tematickými okruhmi 
5. Zvládnuť opísať obrázok, fotografiu a vyjadriť svoj postoj k nim 
6. Oboznámiť sa s reáliami frankofónnych krajín 

 
Proces vyučovania: 

- V procese vyučovania bude prevládať ústna forma zdokonaľovania sa 
v jazyku, nakoľko maturitná skúška z francúzskeho jazyka – úroveň B1  
bude pozostávať len z ústnej časti 

- Po zvládnutí prehĺbenej slovnej zásoby k danej téme sa bude študent učiť 
viesť monológ na príslušnú tému, reagovať na otázky vyučujúceho, zapájať sa 
do diskusie vyjadrením vlastného názoru 

- Pomocou textov, audio nahrávok a jazykového prejavu vyučujúceho sa 
študent naučí správne reagovať na komunikačné situácie, ktoré sú súčasťou 
maturitných tém. 

 
Preberané okruhy maturitných tém: 
1. Rodina a spoločnosť 
2. Domov a bývanie 
3. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 
4. Doprava a cestovanie 
5. Vzdelávanie 
6. Človek a príroda 
7. Voľný čas, záľuby a životný štýl 
8. Stravovanie 
9. Multikultúrna spoločnosť 
10. Obliekanie a móda 
11. Šport 
12. Obchod a služby 
13. Krajiny, mestá a miesta 
14. Kultúra a umenie 
15. Knihy a literatúra 
16. Človek a spoločnosť 
17. Komunikácia a jej formy 
18. Masmédiá 



19. Mládež a jej svet 
20. Zamestnanie 
21. Veda a technika 
22. Vzory a ideály 
23. Vzťahy medzi ľuďmi 
24. Slovensko 
25. Krajina, ktorej jazyk sa učím (Francúzsko, Belgicko, frankofónia vo svete) 
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