Konverzácia vo francúzskom jazyku (KVF) - voliteľný predmet

Tento predmet je určený pre študentov:
3. ročníka štvorročného štúdia,

septimy osemročného štúdia,

4. ročníka päťročného bilingválneho štúdia,
ktorí sa rozhodli štúdium francúzskeho jazyka na našom gymnáziu ukončiť maturitnou skúškou.


Cieľom predmetu je, aby študent nadobudol schopnosť byť samostatným užívateľom francúzskeho
jazyka, čo znamená, že je schopný porozumieť i aktívne sa podieľať na diskusii vedenej v tomto jazyku,
vyjadriť svoj názor a poradiť si vo všetkých situáciách bežného života.
Minimálna požadovaná úroveň ovládania jazyka je A2, čo znamená, že užívateľ je schopný reagovať
v jednoduchých situáciách každodenného života, vyrozprávať udalosť z minulosti, hovoriť o svojich
záľubách a vysvetliť prečo niečo má a nemá rád, porozumieť inštrukciám a orientovať sa v priestore,
porozumieť obsahu listu a odpísať naň (pozvať alebo poďakovať za pozvanie, ospravedlniť sa, uviesť
miesto a čas stretnutia).
ČASOVÁ DOTÁCIA: 2 hodiny/týždeň
OBSAH: Predmet predstavuje opakovanie učiva z predchádzajúcich ročníkov, prípravu na maturitnú
skúšku,
na
medzinárodne
uznávané
diplomy
DELF
B1
a
B2
(viac
tu:
https://institutfrancais.sk/diplomy/ ), na olympiádu z francúzskeho jazyka, na prijímacie skúšky na VŠ
i rozšírenie a nadstavbu stredoškolského učiva z francúzskeho jazyka v nasledujúcich oblastiach:
1) ústny prejav → vedený pohovor, simulovaný dialóg, rozhovor, diskusia, riadený monológ,
2) slovná zásoba k tematickým okruhom spoločným pre všetky cudzie jazyky, ktorú bude študent
potrebovať k úspešnému zvládnutiu maturity z francúzskeho jazyka buď na úrovni B1 alebo na úrovni
B2 ( viac tu : https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-matskusky/francuzsky-jazyk_b1-b2.pdf ),
3) gramatika → opakovanie základných gramatických javov a rozširovanie vedomosti v tejto oblasti,
ktoré je možné využiť napríklad aj pri ďalšom štúdiu francúzskeho jazyka na VŠ,
4) porozumenie počutého textu → počúvanie nahrávok a odpovedanie na otázky,
5) porozumenie písaného textu → prečítanie dokumentov a odpovedanie na otázky,
6) písomný prejav → napísať text v rozsahu minimálne 160 slov ( pre úroveň B1) / v rozsahu
minimálne 250 slov (pre úroveň B2),
7) reálie → historické, geografické, spoločenské a kultúrne udalosti a dianie vo frankofónnom svete,
pretože jazyk tvorí neoddeliteľnú súčasť kultúry, ktorej je nositeľom a šíriteľom.
FORMA: prezenčná, aktívna práca na hodinách v skupinách i samostatne a v menšej miere aj
individuálna domáca práca a príprava.
HODNOTENIE: predmet je hodnotený podľa úrovne dosiahnutých výsledkov známkou 1 - 5.
Predovšetkým sa hodnotí účasť a aktivita študenta na hodinách. V priebehu roka sú tiež zadávané

menšie domáce úlohy, ktoré je potrebné vypracovať a odovzdať. Priebežné overovanie
nadobudnutých vedomostí prebieha taktiež formou krátkych písomných prác alebo testov,
vypracovávaných samostatne na hodine.

