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1. ÚVOD

Znalost slovní zásoby je základem pro dorozumění se v cizím jazyce. Ačkoliv
slovní zásoba hraje klíčovou roli ve výuce cizího jazyka, znalost maxima slov
neumožňuje studentovi dobře mluvit a vyjadřovat se. Proto ostatní jazykové prostředky
(gramatika, fonetika a pravopis) nesmí být opomíjeny a dohromady se slovní zásobou
tvoří propojený systém jazyka.
Pro svoji diplomovou práci jsem si vybrala metody výuky slovní zásoby tak, aby
vedly studenty k porozumění, zapamatování a osvojení nových slov ve francouzštině
a současně u nich rozvíjely dovednost komunikace v cizím jazyce.
Práci rozděluji na dvě hlavní části, na část teoretickou a na část výzkumnou.
Cílem teoretické části práce je vytvoření teoretického přehledu způsobů výuky
slovní zásoby v současném vyučování francouzštiny.
Ve výzkumné části si potom kladu za cíl, zjistit postoje studentů k výukovým
metodám slovní zásoby ve francouzštině.
Teoretická východiska i výsledky výzkumu by měly následně učitele i studenty
učitelství vést k zamyšlení nad efektivností vyučovacích metod slovní zásoby
ve francouzštině a také sloužit jako zdroj inspirace pro výuku slovní zásoby.
Celá práce je rozdělena do třinácti kapitol.
V teoretické části nejprve vymezuji pojem slovní zásoba, analyzuji ji z
didaktického hlediska a kladu si otázku ohledně jejího výběru.
V dalších kapitolách rozebírám didaktické principy (motivace, aktivizace,
princip komplexnosti či opakování) a kritéria výběru slovní zásoby, na základě
kterých se učitel snaží zvolit vhodnou výukovou metodu.
Dále charakterizuji tři etapy osvojování slovní zásoby. První etapa se zaměřuje
na seznámení s novými slovy a porozumění jejich významu, druhá etapa se soustřeďuje
na procvičování nových slov a konečně třetí etapa vede studenty ke spontánnímu užití
nových slov v komunikaci.
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Následně se zaměřuji na již konkrétní metody výuky slovní zásoby. Metod
výuky slovní zásoby však existuje velké množství, proto jsem vybrala některé stěžejní,
které analyzuji a zdůrazňuji jejich klady a upozorňuji na jejich meze.
První velkou skupinou metod jsou výukové metody pro prezentaci slovní
zásoby a způsoby sémantizace. Do této skupiny zařazuji metody prezentace přímé,
kdy je slovní zásoba úmyslně vybrána a metody prezentace nepřímé, které se opírají o
autentické dokumenty (novinové články, nahrávky z rádia, televize, atd.).
Sémantizace se potom může uskutečňovat čtyřmi hlavními způsoby: překladem
do mateřštiny, oporou o cizí jazyk, odhadem významu slov či na základě principu
názornosti.
Nej rozsáhlejší skupinu metod tvoří metody pro procvičování slovní zásoby.
Zde se zamýšlím nad výukou izolovaných slov a slov v kontextu nebo nad používáním
studentských slovníčků. Dále zmiňuji využití písničky či různých lexikálních cvičení
a jazykových her (hádanky, pexeso, křížovky, atd.) v hodině francouzštiny.
Snažím se neopomenout stále rostoucí vliv moderních výukových prostředků
v současném vyučování cizích jazyků, proto se zamýšlím nad využitím internetu při
procvičování slovní zásoby. Ukazuji, jaké možnosti takový způsob výuky přináší.
Zároveň podávám rozbor dvou internetových stránek, které tento způsob výuky
umožňují.
Poslední soubor metod výuky slovní zásoby zaměřuji na využití osvojených slov
v běžné komunikaci, což je v současném pojetí výuky cizích jazyků považováno
za nej důležitější cíl. Tato kapitola uzavírá teoretickou část práce.
Výzkumná část diplomové práce spočívá na analýze výsledků výzkumu, který
byl realizován na čtyřech středních školách v Praze.
Výzkumem jsem se snažila zjistit postoje studentů k různým způsobům výuky
slovní zásoby ve francouzštině se zřetelem k efektivitě osvojování slovní zásoby.
Zároveň jsem si stanovila hypotézy, které jsem se výzkumem snažila ověřit.
Pro svůj výzkum jsem vytvořila sumační postojovou škálu Likertova typu
s jedenácti výroky, ke kterým se studenti vyjádřili na základě svých zkušeností.
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Výsledky znázorňuji pro přehlednost do tabulek a jejich analýzu doplňuji
sloupkovými grafy s barevným rozlišením.
Diplomová práce obsahuje také seznam použité literatury, o jejíž poznatky
se opírám.
Celá diplomová práce je shrnuta v résumé ve francouzském jazyce.
Diplomová práce obsahuje také množství příloh. V nich nalezneme kromě
některých doplňujících materiálů také konkrétní ukázky, jak vyučovat slovní zásobu
v hodinách francouzštiny (například: využití písničky, křížovka, komunikativně
zaměřené cvičení).
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TEORETICKÁ ČÁST

2. SLOVNÍ ZÁSOBA

2.1 VYMEZENÍ POJMU SLOVNÍ ZÁSOBA
Na tomto místě se pokusím vymezit pojem slovní zásoba.
J. Picoche rozlišuje ve francouzštině dva základní pojmy: „le lexique“ a „le
vocabulaire“. Pojem „le lexique“ zahrnuje soubor všech slov jazyka, které má mluvčí
k dispozici, zatímco „le vocabulaire“ představuje soubor slov, která jsou použita
konkrétním mluvčím v konkrétní situaci. „Le lexique“ překračuje „le vocabulaire“,
který je přístupný pouze znalostí „le lexique“. Tudíž „le vocabulaire“ je pouze částí „le
lexique“.1
É. Genouvrier a J. Peytard navíc ještě podrobněji dělí „le lexique“. Rozlišují „le
lexique individuel“, kterým definují všechna slova, která může konkrétní mluvčí
za určitých okolností použít nebo jim porozumět. „Le lexique individuel“ představuje
tedy část „le lexique général“.2
Dále je nutné si uvědomit, že slovní zásoba je úzce provázaná s gramatikou,
fonetikou a pravopisem. Dovednost komunikace v cizím jazyce předpokládá znalost
těchto ostatních složek jazyka. Nestačí pouze vědět, co jaké slovo znamená, ale musíme
umět slova do věty uspořádat a také je dokázat vyslovit či napsat.
Provázanost s gramatikou dokazuje i to, že slovní zásoba je rozdělována na dva
druhy slov: slova lexikální (významová) a slova gramatická (funkční, pomocná,
strukturní).3
Společný evropský referenční rámec4 řadí mezi lexikální slova (éléments
lexicaux) jednoslovná pojmenování, která jsou tvořena podstatnými jmény, slovesy,
adjektivy, příslovci. Dále sem spadají větná spojení (Comment ga va?) a ustálená větná
spojení (Blanc comme neige.).

| Picoche, J. 1990. s. 44-45
' Genouvrier, É.; Peytard, J. 1970. s. 181
^ Hendrich, J. a kol. 1988. s. 130
Cadre Européen commun de référence pour les langues, 2001. s. 112-113
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Slova gramatická (éléments gramaticaux) jsou tvořena členy (un, les, etc),
kvantifikátory (tous, beaucoup, etc), ukazovacími zájmeny (ce, cela, etc), osobními
zájmeny (nous, il, etc), tázacími a vztažnými zájmeny (qui, que, etc), přivlastňovacími
zájmeny (mon, notre, etc), předložkami (de, à, etc), pomocnými slovesy (être, avoir,
faire, verbes modaux), spojkami (mais, puisque, etc) a částicemi.
Z toho vidíme, že určit přesně hranici mezi slovní zásobou a gramatikou není
možné.

2.2 DIDAKTICKÉ HLEDISKO
Slovní zásoba tvoří jednu složku jazykového systému spolu s ostatními
jazykovými prostředky: gramatikou, fonetikou a pravopisem.
Slovní zásoba hraje významnou roli ve výuce francouzského jazyka. Na základě
slovní zásoby si totiž student osvojuje ostatní jazykové prostředky.
Výuka slovní zásoby by měla směřovat k porozumění, osvojení a zapamatování
nových slov v cizím jazyce. Zároveň by však měla usilovat o rozvoj dovednosti použití
slov v běžné komunikaci. Z toho vyplývá, že osvojení slovní zásoby se uskutečňuje na
dvojí úrovni: aktivní (produktivní) a pasivní (receptivní).
J. Hendrich doporučuje rozlišovat slovní zásobu právě při vyučování cizích
jazyků na tyto dvě úrovně. První úroveň je aktivní, ta je nezbytná pro písemnou či ústní
produkci (ľexpression orale et écrite). Druhá úroveň je pasivní, ta slouží zejména pro
porozumění (la compréhension orale et écrite) písemnému či ústnímu projevu a je
mnohem širší než aktivní úroveň.s
To nás vede k chápání slovní zásoby nejen jako jednoho jazykového prostředku,
ale v širších souvislostech k písemnému a ústnímu porozumění a vyjadřování se v cizím
jazyce.

5 Hendrich, J. a kol. 1988. s. 130

2.3 VÝBĚR SLOVNÍ ZÁSOBY
Dříve než se učitel začne ve výuce věnovat slovní zásobě, měl by si rozmyslet a
ujasnit, jaký rozsah slovní zásoby by studenti měli znát, jaká slova jsou důležitá více a
jaká méně. Podle mého názoru by učitel neměl studenty „zahltit“ velkým množstvím
slov, ale měl by slovní zásobu vybírat uváženě vzhledem k cíli vyučovací hodiny.
Na základě vědeckých výzkumů byla v minulých letech zpracována jazyková
minima, která následně silně ovlivnila způsob výuky francouzského jazyka.
Jak už bylo řečeno, slovní zásoba je považována za základ jazyka. Toto
postavení slovní zásoby se ještě více upevnilo vypracováním základního francouzského
minima, které se stalo základem tzv. strukturo-globální-audio-vizuální metody (la
méthodologie structuro-globale-audio-visuelle - S.G.A.V.). Následovalo vypracování
prahové úrovně, které sehrálo podstatnou roli v komunikativním přístupu (1'approche
communicative). Také bych ráda zmínila novodobý dokument tzv. Společný evropský
referenční rámec pro jazyky, který má významný vliv na současné pojetí výuky cizích
jazyků.
O

těchto

třech

dokumentech

podrobněji

pojednávám

v

následujících

podkapitolách.

2.3.1 Základní francouzské minimum (Le français fondamental)
Vypracování základního francouzského minima se uskutečnilo v padesátých
letech 20. století. Bylo vypracováno vědci z výzkumného centra CREDIF (Centre de
Recherche et d'Études pour la Diffusion du Français) na základě výzkumů mluveného
jazyka pod vedením G. Gougenheima a za spolupráce A. Sauvageota, R. Michéa a P.
Rivenca. Výzkum spočíval v tom, že bylo zaznamenáno 163 rozhovorů na magnetofon.
Následně byla všechna slova z rozhovorů roztříděna do seznamů podle frekvence
použití. Celkový souhrn byl tvořen 312 135 slovy, v němž bylo identifikováno 7 995
různých slov.
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Výsledky výzkumů byly publikovány ve dvou vydáních: základní minimum
prvního stupně, které obsahovalo 1475 slov a základní minimum druhého stupně, které
tvořilo 3000 slov.
Podle nej frekventovanějších slov se nám znovu potvrzuje těsné spojení mezi
slovní zásobou a gramatikou. Mezi nej frekventovanější slova patří: être (verbe), avoir,
de, je, il(s), tedy členy, zájmena, spojky, potom slovesa a nakonec až podstatná
a přídavná jm éna.6
Myslím si však, že by výuka slovní zásoby neměla být založena pouze
na osvojování nej frekventovanějších slov. V praxi se totiž studenti setkají, ať už
v písemných nebo v ústních projevech, se slovy, která nefigurují v seznamu
nej frekventovanějších slov.
Přesto vypracování základního francouzského minima lze považovat za důležitý
podnět pro učitele, autory učebnic nebo tvůrce výukových programů k novému pojetí
výuky francouzštiny a zdůraznění přímé komunikace.

2.3.2 Prahová úroveň (Un niveau-seuil)
Prahová úroveň byla vypracována na základě projektu Rady Evropy v roce
1976.
Odborníci vycházeli z otázky, co musí student umět vyjádřit, aby se dorozuměl
v každodenním životě v cizí zemi. Na základě tohoto předpokladu byly definovány
vědomosti i dovednosti nezbytné pro dosažení prahové úrovně pro schopnost
komunikace.
Při vypracování prahové úrovně byl kladen důraz nikoli na jednotlivá slova, ale
spíše na mluvní celky, tzv. actes de paroles, actes de communication, které umožňují
běžnou komunikaci v cizím jazyce.

6 Genouvrier, É.; Peytard, J. 1970. s. 201
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Toto pojetí významně přispělo k vypracování nových národních programů, které
podporovaly

tvorbu

učebnic

s důrazem

na osvojování

francouzského jazyka

v komunikaci.

2.3.3 Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Le cadre
européen commun de référence pour les langues)
Společný evropský referenční rámec pro jazyky je dokument Rady Evropy a byl
vypracovaný v roce 2001. Jedná se o dokument, který je doporučením způsobu výuky
cizích jazyků na všech úrovních znalostí v rámci multilingvistické a multikulturní
Evropy.
Tento dokument umožňuje porovnávat jazykovou úroveň studentů dosaženou
v různých zemích a v různých vzdělávacích systémech.
V dokumentu jsou formulovány cíle, metody i hodnocení včetně obecných
a komunikativních kompetencí, což se následně promítá do tvorby jazykových
programů, učebnic, testů a v neposlední řadě i do práce učitelů.
V dokum entuje definováno šest úrovní (A I, A2, B I, B2, C l, C2). Do přílohy
přikládám rozsah a ovládání slovní zásoby definované pro jednotlivé úrovně.
(Příloha č.l)
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3. DIDAKTICKÉ PRINCIPY VÝUKY SLOVNÍ ZÁSOBY

Aby výuka slovní zásoby byla efektivní, učitel by měl dodržovat několik
základních principů.
Nejprve si musíme uvědomit, že jednotlivé principy nestojí izolovaně, a tudíž by
měl učitel volit výukovou metodu tak, aby zohlednil více principů.

Jedním z hlavních principů při výuce slovní zásoby je motivace. Učitel by
se měl snažit uzpůsobit výuku tak, aby byla pro studenty zajímavá, aby je nenudila,
a tím u nich vytvořit pozitivní vztah k učení.
Motivace zde může být podporována volbou slovní zásoby, výběrem a střídáním
vyučovacích metod. Samozřejmě, že se na motivaci podílí i celá řada dalších faktorů,
například osobnost učitele, úspěch studentů, atd. Motivace je jedna z velkých oblastí
didaktiky, která by vydala na samostatnou práci, proto ji zde nebudu dále rozvádět.

Další princip bych chtěla velmi zdůraznit, protože v praxi bývá učiteli opomíjen.
Je to výuka nových slov v kontextu. Slova často bývají vyučována izolovaně, a tak
může dojít k neúplnému pochopení významu slova a obtížnějšímu zapamatování.
O tomto principu budu podrobněji pojednávat v kapitole 7.1.

Dále by se výuka nové slovní zásoby neměla redukovat na pouhou výuku
významu slova, ale měl by být zachován princip komplexnosti. To znamená, že by
každé slovo mělo být studováno z hlediska pravopisu, výslovnosti i z hlediska
gramatického systému.

Dále by neměl být opomenut princip názornosti. Tento princip bude podrobněji
rozveden v kapitole 6.2.4.
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Dalším významným principem je aktivizace. Studenti by měli s novou slovní
zásobou hned pracovat, aby správně pochopili význam slov a dobře si slova osvojili
a upevnili v paměti. Proto je na učiteli, aby vybíral takové metody výuky slovní zásoby,
které by studenty vedly k aktivní činnosti.
Tento princip nám potvrzuje stále platné staré čínské přísloví: „Co slyším,
zapomenu, co vidím, si zapamatuji, co použiji, pochopím.“

Tyto principy by měly studentům ulehčit osvojování nové slovní zásoby, přesto
paměť zde má nezastupitelné místo při jejím osvojení.
Jak upozorňuje J. Hendrich, se slovní zásobou je zde nutno počítat jako se
složkou, jejíž osvojení je především záležitostí paměti, teprve v druhé řadě záležitostí
analogie.7
Proto jako poslední princip bych zde zdůraznila neustálé opakování již probrané
slovní zásoby. Studenti si tak na základě opakování nová slova zafixují a zautomatizují
jejich užívání.

7 Hendrich, J. a kol. 1988. s. 130
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4. KRITÉRIA VÝBERU VÝUKOVÉ METODY

Jednotlivé metody výuky slovní zásoby se liší podle potřeb studentů. Učitel
bude volit jiné metody při práci se studenty středních nebo vysokých škol a jiné metody
při práci se žáky základních škol či u předškolního vzdělávání dětí.
V

této práci zaměřuji pozornost na výuku francouzského jazyka na středních

školách, kde také budu realizovat svůj výzkum.
Metody výuky slovní zásoby je také třeba volit v závislosti na pokročilosti
studentů. U jednotlivých metod je proto třeba vždy vzít v úvahu úroveň znalostí
studentů. Ta se však nedá jednoznačně rozlišit podle stupňů škol: základní škola, střední
škola, atd. Na středních školách jsou studenti, kteří se teprve zde setkávají
s francouzštinou a studenti, kteří se setkali s francouzským jazykem již na základní
škole, a tak se ve stejném ročníku mohou ocitnout studenti začátečníci, méně pokročilí,
středně pokročilí nebo velmi pokročilí. Hlavní slovo zde mají učitelé, kteří budou jistě
schopni zvážit vhodnost použití jednotlivých metod vzhledem k pokročilosti svých
studentů.
Toto rozdělení je velmi důležité, protože například velmi pokročilí zvládnou
osvojit si větší množství slovní zásoby a hlubší nebo detailnější studium slov.
U začátečníků či mírně pokročilých je potřeba se zaměřit především na osvojení
menšího množství slovní zásoby s důrazem na fonetickou fixaci.
Zároveň však učitel musí volit výukovou metodu v závislosti na vytyčených
cílech pro danou hodinu a v souladu s výše zmíněnými didaktickými principy.
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5. ETAPY VÝUKY SLOVNÍ ZÁSOBY

Při výběru efektivní metody pro výuku slovní zásoby ve francouzštině je nutné
vzít v úvahu různé fáze osvojování nových slov.
Tudíž by se dalo rozdělit osvojování nových slov do tří etap.
První etapa zahrnuje seznámení s novou slovní zásobou včetně pochopení
významu nových slov.
Druhá etapa se zaměřuje na procvičování nové slovní zásoby, měla by studenty
vést k zapamatování a osvojení nových slov.
Dvě předcházející etapy však nestačí k dobrému ovládnutí jazyka, proto ve třetí
etapě jde o to, aby studenti dovedli novou slovní zásobu spontánně použít v běžné
komunikaci.
V

následujících kapitolách budou rozvedeny metody výuky slovní zásoby, které

vycházejí z první, druhé a třetí etapy osvojování nových slov.
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6. VÝUKOVÉ METODY PRO PREZENTACI NOVÉ SLOVNÍ
ZÁSOBY A ZPŮSOBY SÉMANTIZACE

V

této kapitole se budu zabývat metodami prezentace nové slovní zásoby, které

do značné míry souvisejí s porozuměním významu nových slov.
Zmiňované metody by se neměly klást do opozice, nýbrž každý učitel by se měl
snažit jednotlivé metody střídat s přihlédnutím k věku studentů a cílům vyučování.

6.1 PREZENTACE
Prezentace nové slovní zásoby se dá rozdělit na přímou a nepřímou prezentaci.
Přímá prezentace představuje úmyslný výběr slovní zásoby z hlediska
vytyčených cílů hodiny, výběr slovní zásoby tak může být volen v závislosti
na probíraném tématickém celku či nácviku komunikativních dovedností, atd.
Podle mých zkušeností, bývá přímá prezentace často tématicky zaměřena.
Myslím si, že slova uskupená v tématických celcích podporují systematické osvojování
slovní zásoby.
Velmi pěkně je slovní zásoba zpracována v knize Vocabulaire progressif du
français8. V ní autor zpracovává slovní zásobu podle tématických celků (l'argent, le
corps, le milieu naturel, les végétaux, la technologie, la cuisine, etc). Navíc je každé
slovo uvedeno v kontextu věty. Často tato témata bývají doplněna i familiérními výrazy
nebo doprovázena obrázky. Nechybí ani mnohá cvičení na procvičení nových slov.
(Příloha č.2)

8 Miquel, C. 2004.

16

Nepřímá prezentace potom spočívá v tom, že studenti pracují s různými texty,
či mluvenými projevy tzv. documents authentiques (novinové články, časopisy,
statistické údaje, nahrávky z rádia, záznamy televizních zpráv a pořadů, atd.), a tak
se postupně a nenásilně seznamují s novou slovní zásobou, kterou dané dokumenty
obsahují.9
V

nepřímé prezentaci, při práci s autentickými dokumenty, bude tedy obsah slov

až na druhém místě. Prioritní místo nezaujímá osvojení veškeré slovní zásoby
z dokumentu, ale spíše se zaměřuje na jiné cíle výuky cizího jazyka. Jmenujme
například cíl interkultumí, komunikativní či naučit studenty odhadu významu nové
slovní zásoby.
Ve prospěch nepřímé metody mluví nesporně i fakt, že studenti vnímají
autentické dokumenty jako součást reálného světa, nejak o něco, co je uměle vytvořené
pro školní prostředí.10
Studenti tak spatřují konkrétní využití francouzštiny v reálném životě, což
podporuje jejich motivovanost k studiu francouzštiny.
J.-P. Cuq a I. Gruca doporučují práci s autentickými dokumenty spíše pro
středně pokročilé a pokročilé studenty.11
Pro začátečníky by bylo opravdu těžké vyznat se v záplavě neznámých slov,
nicméně bych postupně začala do výuky začleňovat jednoduché autentické dokumenty
(jednoduché články, inzeráty, recepty, atd.).
Nepřímá prezentace bývá často stavěna do opozice proti přímé prezentaci slovní
zásoby.
Podle mého názoru by se tyto dva způsoby prezentace neměly vylučovat. Kromě
přímé prezentace, která poskytuje systematické porozumění nové slovní zásobě,
představuje prezentace nepřímá významný motivační faktor ve výuce francouzštiny.
Různé aktuální texty z oblasti vědy, kultury, politiky, vzdělávání, dopravy, atd. jsou
nejen pro studenty zajímavé, ale zároveň je obohacují o informace z oblasti
francouzského života a kultury.

9 Rolland, J.-C. 2005.
10 Tagliante, Ch. 1994. s. 38
" Cuq, J.-P.; Gruca, I. 2002. s. 394
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6.2 SÉMANTIZACE
Sémantizace představuje způsoby, jak si student propojí tvar a význam slova.
Sémantizace probíhá čtyřmi hlavními způsoby.
Jeden ze způsobů sémantizace představuje překlad, tedy opora o mateřský jazyk.
Druhou možností může být využití cizího jazyka při vysvětlování významu nového
slova. Další způsob jak pochopit význam slova vyplývá z jazykového odhadu.
V neposlední řadě se může sémantizace uskutečňovat na bázi principu názornosti.
V následujících podkapitolách podrobněji popisuji jednotlivé způsoby.

6.2.1 Překlad
Velmi rozšířenou metodou je překlad nového slova do mateřského jazyka. Pro
učitele to je velmi rychlý a jednoduchý způsob, jak vysvětlit studentům význam slova.
Navíc udává studentům přesný význam slova.
Nicméně i zde se najdou četná úskalí. Jedním z nich je to, že učitel využívá
překladu k tomu, aby se studenti naučili dlouhé seznamy cizích slov.
Také je třeba neustále mít na zřeteli, že klíčem k efektivní výuce jazyků je
vlastní aktivita studentů. Proto pro porozumění významu nového slova je možné
ve vyučování využívat vlastní práci studentů se slovníky.
Podle J.-P. Cuq a I. Gruca je používání slovníků užitečné v situacích, kdy hrozí,
že nedojde k porozumění v textu nebo v komunikaci. Použití slovníku však doporučují
až poté, co studenti vyvinuli značné úsilí k odvození významu slov z lexikálního či
morfologického hlediska nebo z kontextu.1"
Myslím si, že výuka cizího jazyka se téměř neobejde bez používání
překladových slovníků. Nejenže si v nich studenti v případě potřeby vyhledají smysl
neznámého slova, ale také vidí nové slovo v různých významech a kontextech. Nelze
ovšem využívání slovníku chápat absolutně, tedy jako materiál pro systematické učení
slov.

12 Cuq, J.-P.; Gruca, I. 2002. s. 369
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6.2.2 Vysvětlení významu v cizím jazyce
Pokud učitel studentům neposkytne překlad neznámého slova do mateřštiny,
snaží se studentům neznámé slovo přiblížit či vysvětlit pomocí různých opisů, definic či
synonym v cizím jazyce.
Jestliže učitel využívá vysvětlování či definice v cizím jazyce, podle P.
Bogaards je to přístup, jak zajistit neustálé opakování slov, která se už studenti naučili.
Zároveň však upozorňuje na to, že pro začátečníky je použití této metody velmi
omezené, protože by mohlo vést u studentů k neporozumění nebo k špatné interpretaci
významu slov.13
Pokud by vysvětlení významu slova definicí mělo i u pokročilých studentů
blokovat porozumění, doporučovala bych využít též překladu do mateřštiny.
Domnívám se, že pro pokročilé studenty se vysvětlování významu slov
za použití cizího jazyka jeví jako velmi vhodná metoda. Studenti se totiž zároveň snaží
porozumět i dalším slovům, která jsou použita při vysvětlování neznámého slova.
Dochází tak současně k rozvoji dovednosti porozumění ústnímu projevu.
Často neznámé slovo bývá vysvětleno i synonymem nebo antonymem, což
studentům umožní dobré zařazení nového slova do systému osvojených slov.

6.2.3 Odhad významu nových slov
Nejprve je nutné si uvědomit, že není možné znát všechna slova jazyka, proto je
důležité, aby studenti uměli vyvodit význam nového slova, se kterým se setkají
na základě tvarové příbuznosti se slovy, která už znají či vyvozením z kontextu.
Z

jazykového

hlediska

bych

zdůraznila

aktivity,

které

spočívají

na morfologickém či lexikálním přístupu. Jde o analýzu tvarové příbuznosti slov
(předpon a přípon), odvozování nebo kompozici slov. Tyto aktivity umožňují studentům
pracovat jak na významu tak na formě slova. Například: un vendeur - une vendeuse,
travailler - le travail, regarder - le regard, atd.

13 Bogaards, P. 1994. s. 169
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Další možností, jak už jsem předznamenala, je opora o kontext, z kterého
se student snaží vyvodit význam slova.
Při kontextovém odhadu se dešifrace neznámého slova uskutečňuje na základě
kontextu a navíc na základě tématu, o němž se píše.14
Při odhadu významu slov se můžeme setkat s odhadem tzv. mezijazykovým.1'
Pokud studenti zároveň studují další cizí jazyk (například angličtinu), mohou
snadno odhadovat význam z mnoha anglických slov. Například: le festival, ľhumour, le
club, le clown, atd.
Další možnost odhadu poskytuje existence tzv. mezinárodního lexika. Sem by
se například dala zařadit slova: absurdní, preferovat, politika, kritika, atd.
Je ovšem třeba dát pozor na tzv. zrádná slova - faux amis, tzn. slova, která svým
původem nebo vnější podobou si ve dvou jazycích odpovídají, ale která vývojem
v různých jazykových prostředích nabyla odlišného významu.16
Mezi zrádná slova patří například: gymnázium (le lycée) x le gymnase
(tělocvična), kanál (ľégout) x le canal (průplav), atd.
Někteří odborníci zdůrazňují fakt, že slova, jejichž smysl si studenti odvodili
sami, si lépe zapamatují. Přesto může dojít k chybnému pochopení slova.
Samozřejmě se nedá tato metoda použít u všech slov, ale domnívám se, že
pokud to je možné, učitel by měl studenty nejprve vést k tomu, aby si sami zkusili
odvodit význam slova, i když se to může zdát časově náročnější. Pokud studenti takto
odvozené slovo po čase zapomenou, budou vždycky schopni si ho znovu sami odvodit.
Tím navíc budou schopni odvozovat význam u jiných cizích slov, se kterými se v životě
setkají.

l4Hendrich, J. a kol. 1988. s. 233
15 Hendrich, J. a kol. 1988. s. 232
16 Radina, O. 1975. s. 5
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6.2.4 Metoda založená na principu názornosti
Při vysvětlování významu nových slov hraje nezastupitelnou roli princip
názornosti.
Díky principu názornosti mají studenti možnost poznat nová slova na základě
přímého pozorování (vizuálního, sluchového, hmatového nebo i chuťového). Učitel tak
může ve výuce využívat věci, které studenty bezprostředně obklopují nebo si vypomoci
jinými prostředky jako obrázky, gesty, pohyby, atd.
Kromě nesporně pozitivního přínosu principu názornosti, se jako negativní
stránka jeví možnost mylného pochopení významu slova. Ale jak upozorňuje Bogaards,
využití principu názornosti nevylučuje zároveň i oporu o mateřský jazyk.17
Podle J. Hendricha je tento způsob znázornění účelný především v začátcích
výuky a s postupným rozšiřováním slovní zásoby ztrácí na významu.18
Podle mých zkušeností si studenti lépe pamatují slova, pokud mají možnost si je
spojit s vizuálním vjemem, například obrázkem a to i u studentů s již dosti rozsáhlou
slovní zásobou. V mé praxi doporučuji i u starších studentů používat například knížku
Vocabulaire Illustré1>, kde jsou slovíčka znázorněna obrázky, a která nabízí mnoho
rozmanitých cvičení na asociaci slov a obrázků. (Příloha č. 3)
Jako druhou knížku, která podtrhuje princip názornosti, doporučuji Obrázkový
r

r
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r

francouzsko-český slovník . Slovník narozdíl od Vocabulaire Illustré obsahuje pouze
obrázky. Ke každému obrázku je vždy v rámečku přiřazen význam ve francouzštině.
Slovník se zaměřuje na nejrůznější témata z každodenního života (bydlení, volný čas,
sporty, na nádraží, v zoo, aj.). (Příloha č. 4)

17 Bogaards, P. 1994. s. 171
18 Hendrich, J. a kol. 1988. s. 134
19 Filpa-Ekvall, D. a kol. 1992.
20 Davies, H. 1995.
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7. VÝUKOVÉ METODY PRO PROCVIČOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY

Pouhé seznámení s novým slovem nemůže být dostačující, musí se s ním dále
pracovat tak, aby si ho studenti dobře zapamatovali.
Nyní se tedy dostáváme od prezentace nové slovní zásoby k aktivitám, které by
měly studentům usnadnit osvojení nové slovní zásoby.
Existuje velké množství metod, jejichž cílem je procvičování slovní zásoby.
Cílem této práce však není podat vyčerpávající výčet všech možných metod výuky
slovní zásoby, nýbrž poukázat na klady a meze některých vybraných metod.
Jak jsem již výše zdůraznila, procvičování slovní zásoby se děje v souladu
s principem komplexnosti. Vyučovací metody by proto měly směřovat k tomu, aby si
studenti zapamatovali nejen význam slova, ale i jeho zvukovou a písemnou podobu.

7.1 MEMORIZACE IZOLOVANÝCH SLOV A KONTEXTUÁLNÍ
PŘÍSTUP
Často se staví do opozice metoda učení slov z kontextu a metoda memorizace
(„biflování“) izolovaných slov ze seznamu. Zde mám na mysli především seznam slov
doplněný ekvivalentem v mateřském jazyce.
Co do kvantity se jeví jako efektivnější memorizace nových slov, avšak P.
Bogaards upozorňuje, že důraz by měl být kladen na kvalitu. Podle něj se studenti nová
slova neučí pro ně samá, ale je to způsob, který vede k dosažení vyššího cíle: slovní
zásoba musí umožnit receptivní i produktivní komunikaci. Navíc zdůrazňuje, že při
četbě textu studenti narazí na další již známá slova, která si ještě lépe zapamatují.21

21 Bogaards, P. 1994. s. 188
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Memorizace je však ve školství velmi rozšířenou metodou. Kromě toho, že
nepodporuje rozvoj komunikace u studentů, je její další velkou nevýhodou fakt, že
studenti budou méně motivování k učení slov ze seznamu než ke čtení zajímavého
textu, který obsahuje neznámá slova.
Navíc P. Bogaards zároveň podotýká, že u izolovaných slov, s překladem
do mateřského jazyka, může být obtížné pochopit pravý význam slova. To můžeme
vidět zejména u slov, která nabývají různých významů v závislosti na kontextu.
A kontext by měl tudíž upřesnit význam slova.22
Pro příklad uvádím: voler (krást, létat), devoir (muset, dlužit).
Naproti těmto argumentům se však vyskytuje poměrně velký počet cvičení, která
pracují s izolovanými slovy. Zde však jde o trochu jiný přístup k učení slov. Tato
cvičení totiž kromě memorizace kombinují další principy, např. princip názornosti,
aktivizační charakter, motivační charakter cvičení, atd.
Z mých vlastních praktických zkušeností je metoda výuky slovní zásoby
v kontextu velmi důležitá, protože podporuje nejen dobré pochopení významu slov,
ale i lepší pochopení celého gramatického systému jazyka. Setkala jsem se s tím, že
pokud studenti pracují jen s jednotlivými slovy, nejsou pak schopni vytvořit
smysluplnou větu z naučených slov.
Přesto se tyto dva přístupy nemusí vylučovat. Slovní zásoba je tak různorodá, že
lze kombinovat více metod výuky.

7.2 SLOVNÍČKY
V

návaznosti na předešlou kapitolu bych se nyní chtěla zastavit u slovníčků

které si vedou sami studenti a zapisují si do nich nová slova.
Vedení slovníčků má nesporně klad v tom, že studenti si slovo sami zapíší, což
přispívá k lepšímu zapamatování slova, jak po stránce významové, tak i z hlediska
pravopisného.

" Bogaards, P. 1994. s. 208
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Navíc slovníček poskytuje studentům přehled o tom, jaká slovní zásoba byla
probrána.
Slovníčky bývají vedeny tak, že cizímu slovu odpovídá ekvivalent v mateřštině.
Odborníci tudíž často napadají to, že studenti musí „biflovat“ seznam izolovaných slov.
Proto

se zde jako

efektivní jeví

Hendrichův

návrh,

užívat

slovníčků

třísloupcových. V prvním sloupci je nové slovo (le quartier), ve druhém komunikativně
relevantní věta (Vous habitez dans quel quartier?), ve třetím pak ekvivalent
v mateřštině.23
Jistě je pro studenty velmi dobré zapsat si každé slovo do kontextu nějaké věty,
přičemž si studenti současně zopakují již známá slova. Je to ale zajisté časově
náročnější, a tak vyvstávají otázky, zda jsou učitelé ochotni tomuto způsobu vedení
slovníčků věnovat dostatek času a zda učitelé k tomu studenty důsledně vedou.

7.3 PÍSNIČKA VE VYUČOVÁNÍ
Přestože by se dala písnička ve vyučování zařadit mezi výše zmiňované
autentické dokumenty, chtěla bych jí věnovat samostatnou podkapitolu.
Písnička ve vyučování je u studentů velmi oblíbenou metodou. Proč tomu tak je?
Odpověď nám podává Ch. Tagliante. Písnička je zakořeněná v životě lidí. Je
součástí sociokultumího dědictví země stejně tak, jako historické památky. Je
všudypřítomná. Nalézáme ji v rádiu, v televizi.... Často se také přihodí, že si celý den
v hlavě opakujeme melodii jedné písničky, kterou jsme někde zaslechli.24
Písnička ve vyučování tvoří bohatý zdroj slovní zásoby, neboli jak uvádí J.-L.
Calvet25, písnička je jazyk.
V textu písně nalezneme velmi různorodá slova, která mohou

spadat

i do hovorové francouzštiny. Písnička však nepřispívá pouze k osvojení nových slov či
gramatických struktur, je vhodná i k fixaci výslovnosti, odposlouchání intonace i rytmu.

23 Hendrich, J. a kol. 1988. s. 135
24 Tagliante, Ch. 1994. s. 85
25 Calvet, J.-L. 1980. s. 20
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Ve prospěch používání písničky ve vyučování mluví i kulturní důvody. Učit
se jazyk znamená také proniknout do kultury a civilizace země, která dala vzniknout
tomuto jazyku.
Technik, jak pracovat s písničkou v hodině, je mnoho, proto v příloze uvádím
konkrétní návrh práce s písničkou, která je zaměřená na obohacení slovní zásoby.
(Příloha č.5)
Zařazení písničky do vyučování shledávám velmi přínosným. Jak vyplývá z výše
zmíněných argumentů, písnička je dobrým motivačním činitelem ve výuce, rozvíjí
znalosti francouzské kultury a civilizace a vede studenty k lepší výslovnosti slov či
nacvičení intonace ve francouzštině.
Navíc z hlediska slovní zásoby, která mě v této práci přednostně zajímá, bych
chtěla poznamenat, že po poslechu písničky může studentům v hlavě uvíznout zlomek
melodie s některými slovy, která si budou prozpěvovat ještě po zbytek dne, a tak dojde
k dobrému zafixování slov.

7.4 LEXIKÁLNÍ CVIČENÍ
V

této kapitole bych se chtěla zaměřit na lexikální cvičení, která do značné míry

souvisí i s nácvikem receptivních i produktivních dovedností.
Existuje velké množství cvičení. Ch. Tagliante“7 jmenuje například: hledání
slova, které se nehodí k ostatním (un vélo, un avion, une voiture, une chaise, un train),
tvoření ženského tvaru (un étudiant - une étudiante), přiřazování slov podle různých
kritérií (un b o u la n g e r-la boulangerie; g ra n d -p e tit; etc), atd.
Dále je také možné pracovat s větami nebo i s celými texty, kde jsou vynechána
slova (les exercises lacunaires neboli les textes á trous). Studenti volí z nabídky jedno
vhodné slovo, které se hodí do věty. (// ........................ le train tous les matins.
a) voyage

b) prend

c) travaille

d) part).

26 Calvet, J.-L. 1980. s. 20
27 Tagliante, Ch. 1994. s. 52
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Přínos tohoto cvičení bych chtěla velmi zdůraznit, protože studenti si procvičují
význam slova v kontextu věty a navíc podobnost ostatních nabídnutých slov studenty
vede k jemnému významovému odlišení mezi jednotlivými slovy.

7.5 JAZYKOVÉ HRY
Na tomto místě bych chtěla vyzdvihnout pozitivní význam hry ve vyučování.
Jazyková hra ve vyučování především obohacuje, procvičuje a rozvíjí jazykové
dovednosti studentů.
Jazyková hra navíc může studenty podněcovat k přímému vyjadřování
se v cizím jazyce a zároveň rozvíjet jejich tvořivost.
Repertoár her je velmi obsáhlý a možno také říci nekonečný, když vezmeme
v úvahu tvořivost a vynalézavost každého učitele.
Přes různý charakter her: křížovky (les mots croisés), osmisměrky (les mots
cachés), hádanky (les devinettes), jazykolamy (les virelangues), šibenice (jeu du pendu),
člověče nezlob se (jeu de 1'oie), slovní kopaná (le football avec les mots), rébusy,
pexeso, atd., zůstává cíl procvičení slovní zásoby. Hry umožňují studentům nejen
vytvoření uceleného a strukturovaného systému slovní zásoby, ale zároveň dávají
studentům zažít pocit radosti z učení, což zvyšuje jejich motivaci k výuce francouzštiny.
Jak podtrhuje F. Weiss, při používání her ve vyučování je nezbytné vytvořit
atmosféru porozumění, tolerance a spolupráce, aby podporovala dobrou komunikaci
•

mezi studenty.
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Zde bych chtěla poznamenat, že dobrá atmosféra v hodině, včetně dobrých
vztahů mezi vyučujícím a studenty, je nezbytnou podmínkou pro jakékoliv efektivní
vyučování a učení.

28 Weiss, F. 1983. s. 5
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Pokud některá cvičení mají spíše běžný charakter (třídění slov podle kritérií,
hledání slova, které k ostatním slovům nepatří, hledání opaků ke slovům, atd.), mohou
díky učitelově nápaditosti nabývat herního charakteru, například když učitel zavede
do činností prvek soutěživosti.
Do příloh přikládám křížovku jako jeden ze způsobů výuky slovní zásoby
herního charakteru. (Příloha č.6)
Pro využití různých jazykových her ve vyučování bych také chtěla doporučit
29

knížku Activités ludiques , kde autor uvádí celou řadu herních aktivit. U každé aktivity
navíc definuje cíl, jmenuje pomůcky pro použití aktivity a charakterizuje průběh hry
včetně konkrétních příkladů.
Podle výše zmíněných argumentů je hra ve vyučování cizích jazyků efektivním
cvičením, které u studentů upevňuje a procvičuje znalosti, avšak v praxi by tyto různé
hry měly sloužit především jako zpestření vyučování a motivace k práci s jazykem,
písmeny a slovy. Výuku nelze zaměřit pouze na herní aktivity.

7.6 PRÁCE SE SLOVNÍ ZÁSOBOU NA INTERNETU
Ve své práci nechci opomenout kapitolu, která poukazuje na možnosti využití
internetu při výuce slovní zásoby.
Internet v současné době nabízí učitelům i studentům obrovské množství
nejrůznějších aktivit pro výuku francouzštiny.
Internet poskytuje nejen velké množství interaktivních aktivit, které lze uplatnit
v přímé činnosti s počítačem, ale zahrnuje i aktivity, které mohou učiteli posloužit jako
inspirace ve výuce jazyka bez ohledu na to, zda studenti budou nebo nebudou pracovat
s počítačem.
Zde bych chtěla prezentovat některé webové stránky, které se věnují interaktivní
výuce slovní zásoby, a také pomoci se zorientovat v množství adres, jejichž přehled
uvádím.
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Nejprve se však naskýtá otázka: Proč pracovat s internetem?
Na prvním místě se jedná o relativně jednoduché použití aktivit, včetně
bezplatného přístupu na tyto stránky. Na každé střední škole je nyní počítačová učebna
k dispozici, takže záleží na přístupu učitele, zda tuto moderní metodu výuky v hodině
použije.
Další argument, který hraje ve prospěch využívání internetu ve vyučování cizích
jazyků je fakt, že na mnohých webových stránkách narazíme na slovní zásobu, která má
spíše herní charakter. Pro studenty to je zábavné a motivuje je to studovat francouzštinu
a to i často v jejich volném čase.
Díky nutnosti interaktivního jednání, jsou všichni studenti aktivně zapojeni
do výuky.
Tento způsob výuky také odpovídá individuálním potřebám studentů, každý
student může pracovat například svým tempem či zvolí různou úroveň činností.
Navíc se opravy dělají automaticky, a tak ušetří práci i učiteli, který pak má čas
věnovat se slabším žákům.
U této metody však nalezneme i některé negativní stránky. U internetu se občas
mohou vyskytnout technické problémy, práci mohou komplikovat chyby serveru či
stránky, které jsou předělané nebo které jednoduše zmizely.30
Na

internetové

adrese

http://www.francparler.org/parcours/jeux.htm je

přehledný výčet dostupných adres, které se věnují aktivitám pro výuku slovní zásoby
francouzského jazyka. (Příloha č.7)
Na následujících stránkách bych chtěla čtenáře seznámit s dvěmi internetovými
stránkami, se kterými jsem měla možnost pracovat při výuce francouzského jazyka.

29 Julien, P. 1988.
30 Santiago, 2003. s. 327
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7.6.1 http://Iexiquefle.free.fr
Internetová

stránka

http://lexiquefle.free.fr

je

provozována

učitelem

francouzštiny Thierry Perrot a Anne Foumier Perrot, ředitelkou v pedagogickém centru
pro výuku francouzštiny jako cizího jazyka v Nice.
Tato stránka je směrována studentům francouzštiny a zaměřuje se na výuku
francouzštiny prostřednictvím výuky slovní zásoby.
Studenti se tak učí slovní zásobu pomocí obrázků, které jsou tématicky řazené:
lidské tělo, rodina, číslovky, evropské státy, hodiny, abeceda, zvířata, nádraží, město,
telefonování, oblečení.
Každé nové slovo doprovází nejen obrázek, ale i jeho zvuková výslovnost, aby
š iji studenti správně zafixovali.
Navíc, po skončení výuky slovní zásoby, si každý může udělat test, který ověří
správné zapamatování nových slov (jak psané, tak i zvukové podoby slova).
Myslím si, že tato internetová stránka je určena spíše začátečníkům vzhledem
k počtu a malé obtížnosti uvedených slov. Nicméně práce s nimi je zábavná díky pěkné
animaci a zvukovému doprovodu. (Příloha č.8)

7.6.2 www.bonjourdefrance.com
Internetová stránka www.bonjourdefrance.com byla vytvořena francouzskou
školou Azurlingua v Nice.
Tato webová stránka nabízí interaktivní výuku slovní zásoby pomocí obrázků.
Vždy po kliknutí na obrázek se zobrazí francouzské slovo.
Slovní zásoba je zde rozdělena do několika témat: rodina, zvířata, oblečení,
počítač, auto, atd.
Po skončení procvičování si studenti můžou zkusit ověřovací test.
Navíc je zde také velká nabídka her, které umožňují procvičení slovní zásoby.
Najdeme zde například přiřazování slov k obrázkům, šibenice, křížovky, rébusy, atd.
(Příloha č. 9)
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Hry se slovní zásobou obsahují opakování témat jako části obličeje, oblečení,
fotbal, atd.
Velkou výhodou této stránky je rozdělení jednotlivých her do čtyř různých
úrovní podle pokročilosti.
Ačkoliv se převážně jedná o cvičení drilová, animace a herní charakter cvičení
umožní studentům zapomenout, že se učí a dají jim zažít pocit radosti z objevování
nových slov.

Na těchto dvou internetových adresách jsem se zaměřila zejména na prostor,
který je věnovaný slovní zásobě. Nicméně zde nalezneme i mnohá cvičení, která jsou
zaměřená na porozumění písemnému či slyšenému textu, na gramatiku nebo
na rozšíření znalostí z oblasti francouzských reálií.
Nabídka aktivit na internetových stránkách je velmi bohatá, proto si myslím, že
každý učitel tam nalezne cvičení, která mu budou vyhovovat pro realizaci jeho
pedagogických záměrů.
Učitel však nemusí pouze přejímat aktivity vytvořené na internetu, ale sám
se může podílet na jejich tvorbě. Jednou z možností, která učiteli otevírá cestu
k novému pojetí výuky, je například didaktické prostředí Moodle, které umožňuje
tvorbu nejrůznějších výukových cvičení.
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8. VÝUKOVÉ METODY SE ZAMĚŘENÍM NA POUŽITÍ
OSVOJENÝCH SLOV V KOMUNIKACI

Tato poslední kapitola výuky slovní zásoby se zaměřuje na metody, které
studenty povedou k spontánnímu používání slovní zásoby při komunikaci nebo
v písemném projevu.
Tím

se uzavírá kruh, kdy

se

studenti

dostávají

od

porozumění

(la

compréhension) k vyjadřování (l'expression).
Samozřejmě že tyto kompetence nelze chápat izolovaně. Jak podotýká J.-P. Cuq
a I. Gruca, výuka jednoho slouží k rozvoji druhého: lépe číst znamená i lépe psát a lépe
poslouchat znamená lépe mluvit.31
Přestože se v této práci nezaměřuji na komunikativní

aspekty výuky

francouzštiny, rozvoj komunikativních dovedností představuje v moderní výuce jazyků
bezesporu hlavní cíl.
Tyto metody by měly vést studenty k dovednosti používání slovní zásoby
v komunikaci, tzn. v širších gramatických, syntaktických či stylistických souvislostech.
Proto bych pouze okrajově zmínila některé časté metody, které studenty nutí
komunikovat, a tak si upevňovat novou slovní zásobu v mluveném či písemném
projevu.
Mezi konkrétní metody by se daly zařadit například dialogy, situační
a dramatizační cvičení, diskuse, písemné či ústní prezentace, résumé textu nebo
komunikativní hry, jejíž konkrétní ukázku přikládám do příloh. (Příloha č. 10)

31 Cuq, J.-P.; Gruca, I. 2002. s. 172
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VÝZKUMNÁ ČÁST

9. VÝZKUMNÁ ČÁST

9.1 CÍL VÝZKUMU
Cílem výzkumu je zjistit, jaké metody výuky slovní zásoby studentům nejlépe
napomáhají k osvojování nových slov.
Tento výzkum nám umožní nahlédnout na výukové metody slovní zásoby
z hlediska studentů.

9.2 VÝZKUMNÝ PROBLÉM
Jaké metody nejvíce vyhovují studentům k efektivnímu osvojování slovní
zásoby?

9.3 ANALÝZA VÝZKUMNÉHO POLE
Hlavní proměnnou mého výzkumu je postoj studentů k jednotlivým vyučovacím
metodám slovní zásoby.
Na toto vše má zajisté vliv i celá řada dalších činitelů: učitel (jeho osobnost,
odborné znalosti a pedagogické dovednosti, vedení vyučovací hodiny, atd.), studenti
(jejich osobnost, dlouhodobé i přechodné vlastnosti psychické a somatické, intelektuální
předpoklady, jejich vztah k předmětu, zájmy, atd.), třídní kolektiv (počet studentů
ve třídě, složení třídy, vztahy ve třídě: kooperace, rivalita, atd.).
To vše se u studentů odráží v posuzování efektivity jednotlivých vyučovacích
metod.

32

9.4 HYPOTÉZY
Na základě výzkumného problému jsem si stanovila následující hypotézy:
H l : Studentům lépe vyhovuje osvojovat si nová slova, která jsou v kontextu.
H2: Studentům lépe vyhovuje osvojovat si nová slova na základě principu názornosti.
H3: Studenti ve výuce využívají širokou škálu metod pro osvojení slovní zásoby.

9.5 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍHO SOUBORU A VZORKU
Základním souborem výzkumu jsou třídní kolektivy studentů třetích ročníků
středních škol. Výzkum orientuji na třetí ročníky středních škol zejména z toho důvodu,
že studenti jsou více pokročilí a mají bohatší zkušenosti s výukou francouzštiny, proto
jsou schopni lépe posoudit jednotlivé metody. Navíc také měli možnost setkat se
s větším počtem metod než začátečníci.
Výzkum jsem realizovala na čtyřech pražských středních školách: Gymnázium
Botičská, Gymnázium Budějovická, Obchodní akademie Svatoslavova, Střední odborná
škola služeb K Sídlišti.
Z každé školy jsem vybrala jednu třídu. Celkem tedy bylo dotazováno 71
studentů ( 1 6 + 1 8 + 1 8 + 19).

9.5.1 Charakteristika Gymnázia Botičská, Praha 2
Gymnázium Botičská je škola zřizovaná Magistrátem hlavního města Prahy.
V roce 2003 byl škole propůjčen statut Fakultní školy Přírodovědecké fakulty UK.
Ředitelem školy je pan Ivan Šafařík.
Školu navštěvuje asi 400 studentů. Kapacita školy je dána jejím umístěním
v historické budově.
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Gymnázium je zaměřené na přírodovědné předměty (biologie, chemie, fyzika
a zeměpis) a má dlouholetou tradici v přípravě studentů nejen ke studiu lékařství
a přírodovědných oblastí, ale i jiných oborů.
Francouzština je spolu s němčinou druhým cizím jazykem, který se na gymnáziu
vyučuje. Výuka probíhá bez návaznosti na základní školu. Pokud se však ve skupině
sejde většina studentů pokročilých, postupuje výuka rychlejším tempem.
Průběžně se také zlepšuje vybavení učebny výpočetní techniky. Ve spolupráci
s ministerstvem spravedlnosti byla vybavena druhá počítačová učebna, sloužící
především k výuce jazyků.

9.5.2 Charakteristika Gymnázia Budějovická, Praha 4
Gymnázium Budějovická je státní škola s právní subjektivitou, zřízená
Magistrátem hlavního města Prahy, se statutem Fakultní školy UK. Ředitelkou
gymnázia je PaedDr. Zdeňka Bednářová.
Škola patří od svého vzniku (r. 1958) k největším (cca 800 studentů) v Praze.
Od roku 1990 se zapisuje do povědomí veřejnosti jako jedna z mála středních
škol s možností dvojjazyčného studia. Jako první v Čechách se stala gymnáziem
česko-španělským.
Z ostatních cizích jazyků je na gymnáziu vyučována angličtina, němčina
a francouzština. Volitelně je studentům nabízena ruština.
Vzdělávací program školy je zaměřen především na dokonalou přípravu
studentů pro další studium na vysoké škole u nás i v zahraničí. Přestože toto gymnázium
dává přednost všeobecnému typu studia, umožňuje studentům od třetího (resp. 5. či 7.)
ročníku profilaci v podobě povinně volitelných seminářů (např. jazykové konverzace,
literární seminář, přírodovědný seminář, dějiny umění, atd.).
Jazyková sekce na škole pořádá výměnné zájezdy do zemí, jejichž jazyk
se studenti učí (Rakousko, Francie, Španělsko, Mexiko, Chile).
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9.5.3 Charakteristika Obchodní akademie Svatoslavova, Praha 4
Obchodní

akademie

Svatoslavova je

jediná

státní

obchodní

akademie

s ekonomickým lyceem v Praze 4. Zřizovatel je Magistrát hlavního města Prahy.
Ředitelkou školy je Mgr. Jitka Tarabová.
Školu navštěvuje přibližně 550 studentů.
Škola usiluje o propojení teoretické přípravy s praxi.
Absolvent
se

všeobecným

obchodní
i

akademie

odborným

je

vzděláním

středoškolsky
pro

vzdělaný

pracovník

obchodně-podnikatelské

funkce

ve výrobních podnicích, v obchodě, peněžnictví, službách a ve státní i veřejné správě.
Důraz je kladen na výuku jazyků a v odborném vzdělání na práci s informacemi
a využití výpočetní techniky.

9.5.4 Charakteristika Střední odborné školy služeb K Sídlišti, Praha 4
Střední odborná škola služeb je státní škola a má statut Fakultní školy UK.
V čele školy stojí ředitel Mgr. Radovan Bogdanowicz.
Na škole studuje asi 300 studentů.
Škola nabízí studium ve dvou oborech: Veřejnosprávní činnost a Sociální péče.
Absolventi školy získají po úspěšném vykonání maturitní zkoušky střední
odborné

vzdělání

pro

výkon

specifických

činností

v

oblasti

sociálních

a veřejnosprávních služeb. Mohou se také ucházet o studium na VŠ. Znalost
ekonomiky,

účetnictví,

práva,

psychologie,

dvou jazyků

(angličtina,

němčina,

španělština, italština, ruština), administrativy a výpočetní techniky umožňuje uplatnění
i v jiných úsecích činnosti státního sektoru a podnikatelské sféry.
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9.6 STRATEGIE VÝZKUMU
Jako výzkumnou metodu pro tento výzkum jsem zvolila sumační postojovou
škálu Likertova typu.
Tato technika spočívá vtom , že jedinec reaguje v dotazníku na každou
z uvedených položek (tzn. na určité tvrzení, tezi) tak, že vyjadřuje určitou míru souhlasu
nebo nesouhlasu s každou dílčí položkou. K tomuto účelu má nabídku určitého počtu
odpovědí (většinou 3, 5 nebo 7), které se liší intenzitou nebo pozitivním, případně
negativním vyjádřením postoje.32
Pro můj výzkum jsem tuto metodu zvolila záměrně, neboť mi pomůže
vyhodnotit postoje a názory studentů na jednotlivé metody výuky slovní zásoby.
Vytvořila jsem sumační postojovou škálu Likertova typu s jedenácti výroky,
která by měla nalézt odpovědi na výše stanovené hypotézy. Tyto výroky doprovází
grafická stupnice, na které studenti vyjádřili stupeň svého souhlasu či nesouhlasu tak, že
na stupnici zatrhli políčko, které odpovídalo jejich mínění.
V

mém výzkumu je tato sumační postojová škála Likertova typu s nabídkou

odpovědí „velmi souhlasím“, „spíše souhlasím“, „nepoužívám“, „spíše nesouhlasím“
a „rozhodně nesouhlasím“.

9.6.1 Dotazník
Na následující stránce uvádím dotazník, který byl rozdán studentům ve třídách
středních škol.

32 Pelikán, J. 1998. s. 131
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Milý studente, studentko,
obracím se na Vás s prosbou o pravdivé vyplnění dotazníku, který zkoumá způsoby
výuky slovní zásoby ve francouzštině. Výsledky tohoto dotazníku mi poslouží pro
moji diplomovou práci. Dotazník je anonymní. Vyplníte tak, že označíte křížkem
na škále jedno políčko pod každým výrokem, které nejvíce odpovídá Vašemu názoru.
Děkuji
Lenka Kolářová (studentka Pedf UK Praha)
Dívka

Chlapec

K zapamatování nových slov mi nejvíce pomáhá, když:
1. hraji hru (např. křížovky, skládání slov ze s abik, hádanky, atd.)
velmi
souhlasím

spíše
souhlasím

nepoužívám

spíše
nesouhlasím

rozhodně
nesouhlasím

2. si slova zapisuji do slovníčku, sešitu: nové slovo+překlad
velmi
souhlasím

spíše
souhlasím

nepoužívám

spíše
nesouhlasím

rozhodně
nesouhlasím

3. poslouchám francouzské písničky
velmi
souhlasím

spíše
souhlasím

nepoužívám

spíše
nesouhlasím

rozhodně
nesouhlasím

4. se setkávám se slovy v tex
velmi
souhlasím

spíše
souhlasím

nepoužívám

spíše
nesouhlasím

rozhodně
nesouhlasím

5. pracuji se slovní zásobou na internetu pomocí interaktivních her
velmi
souhlasím

spíše
souhlasím

nepoužívám

spíše
nesouhlasím

rozhodně
nesouhlasím

6. se učím seznam slov např. z učebnice
velmi
souhlasím

spiše
souhlasím

nepoužívám

spíše
nesouhlasím

rozhodně
nesouhlasím

7. je s ovo zároveň znázorněno obrázkem
velmi
souhlasím

spíše
souhlasím

nepoužívám

spíše
nesouhlasím

rozhodně
nesouhlasím

8. si odvodím význam od slova, které už znám
velmi
souhlasím

spíše
souhlasím

nepoužívám

spíše
nesouhlasím

rozhodně
nesouhlasím

9. si sám přeložím nové slovo do češtiny pomocí slovníku
velmi
souhlasím

spíše
souhlasím

nepoužívám

spíše
nesouhlasím

rozhodně
nesouhlasím

10. nová slova použi i v rozhovoru
velmi
souhlasím

spiše
souhlasím

nepoužívám

spiše
nesouhlasím

rozhodně
nesouhlasím

11. si nová slova zapisuji v celých větách do slovníčku, sešitu
velmi
souhlasím

spíše
souhlasím

nepoužívám
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spíše
nesouhlasím

rozhodně
nesouhlasím

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ
výsledky dotazníků - GYMNÁZIUM BOTIČSKÁ
ot.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

velmi souhlasím
0
5
1
9
0
6
2
6
4
6
0

spíše souhlasím
1
8
5
6
3
10
8
10
7
6
5

nepoužívám
12
3
7
1
13
0
3
0
3
3
6

spíše nesouhlasím
3
0
2
0
0
0
3
0
1
1
3

rozhodně nesouhlasím
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2

spíše nesouhlasím
2
0
1
0
0
1
0
0
2
3
4

rozhodně nesouhlasím
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2

výsledky dotazníků - GYMNÁZIUM BUDĚJOVICKÁ
ot.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

velmi souhlasím
0
7
2
8
0
1
1
6
2
6
0

spíše souhlasím
2
11
10
9
0
12
9
10
12
6
3

nepoužívám
12
0
5
1
18
4
8
1
1
2
9
38

výsledky dotazníků - OBCHODNÍ AKADEMIE SVATOSLAVOVA
ot.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

velmi souhlasím

spíše souhlasím

nepoužívám

spíše nesouhlasím

rozhodně nesouhlasím

0
6
2
5
1
3
4
4
3
8
2

1
11
6
12
2
13
10
14
9
9
7

15
1
8
0
15
0
2
0
3
0
8

1
0
2
1
0
1
1
0
2
1
1

1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0

výsledky dotazníků - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB K SÍDLIŠTI
ot.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

velmi souhlasím

spíše souhlasím

nepoužívám

spíše nesouhlasím

rozhodně nesouhlasím

6
4
3
11
2
4
3
7
4
6
1

3
10
6
6
6
8
9
6
7
9
4

8
3
6
0
11
2
5
3
6
4
9

0
1
3
1
0
4
2
3
1
0
3

2
1
1
1
0
1
0
0
1
0
2
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výsledky dotazníků - CELKEM VŠECHNY ŠKOLY
ot.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

velmi souhlasím

spíše souhlasím

nepoužívám

spíše nesouhlasím

rozhodně nesouhlasím

6
22
8
33
3
14
10
23
13
26
3

7
40
27
33
11
43
36
40
35
30
19

47
7
26
2
57
6
18
4
13
9
32

6
1
8
2
0
6
6
3
6
5
11

5
1
2
1
0
2
1
1
4
1
6
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9.8 ANALÝZA VÝSLEDKU VÝZKUMU
Na základě vyhodnocení dotazníků analyzuji jednotlivé výsledky, které pro lepší
přehlednost znázorňuji graficky. G raf vždy srovnává výsledky ze všech čtyř škol
pro každou otázku.
Odpovědi na otázky jsou často různorodé, přesto z nich lze vyvodit jednotnou
obecnější tendenci.

1. K zapam atování nových slov mi nejvíce pom áhá, když hraji hru (např.
křížovky, skládání slov ze slabik, hádanky, atd.)

■ G. Botičská ■ G. Budějovická □ OA Svatoslavova □ SOŠ K Sídlišti
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velmi
souhlasím

f
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spíše
souhlasím

1

L

nepoužívám

i

t

.

i

spíše
rozhodně
nesouhlasím nesouhlasím

Z grafu jednoznačně vyplývá, že hry se slovní zásobou ve škole jsou spíše
výjimečné. Domnívám se, že využití jazykových her bude větší na základních školách
při práci s mladšími dětmi.
Pokud se přesto studenti setkali s nějakou hrou ve výuce, jeví se nám z grafů
nejednoznačný účinek her na zapamatování slov.
Pokročilejší studenti ve třídě vnímají použití hry jako nepříliš účinnou metodu,
která je může zpomalovat.
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2. K zapamatování nových slov mi nejvíce pomáhá, když si slova zapisuji do
slovníčku, sešitu: nové slovo+překlad

■ G. Botičská ■ G. Budějovická □ OA Svatoslavova □ SOŠ K Sídlišti
12

velmi
souhlasím

spíše
souhlasím

nepoužívám

spíše
nesouhlasím

rozhodně
nesouhlasím

G raf ukazuje, že se studenti ve většině případů staví pozitivně k zapisování
nových slov do slovníčků. Vedení slovníčků jim zajisté zpřehledňuje probraná slova,
kde přesně vidí cizí slovo a ekvivalent v češtině. Malá skupina studentů svůj slovníček
nepoužívá. Je to dáno tím, že tento slovníček nahrazují používáním seznamů slov
z učebnice.
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3. K zapam atování nových slov mi nejvíce pom áhá, když poslouchám francouzské
písničky

IG. Botičská ■ G. Budějovická □ OA Svatoslavova □ SOŠ K Sídlišti

velmi
souhlasím

spíše
souhlasím

nepoužívám

Iv

spíše
nesouhlasím

■

n

rozhodně
nesouhlasím

Z grafu je zřejmé, že zhruba polovině studentů písničky umožňují dobré
zapamatování slovní zásoby. Je to důsledek dnešních mediálních možností (TV, PC,
CD, MP3), kdy se studenti s písničkou setkávají i v oblasti svých zájmů a odpočinku.
Pro druhou polovinu studentů je využití písničky pro výuku nevýznamné. Je
možné, že si ani neuvědomují, že se tím zároveň učí.
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4. K zapam atování nových slov mi nejvíce pom áhá, když se setkávám se slovy
v textu

IG . Botičská ■ G. Budějovická □ OA Svatoslavova □ SOŠ K Sídlišti
14

■£ 8

velmi
souhlasím

spíše
souhlasím

nepoužívám

spíše

rozhodně
nesouhlasím nesouhlasím

Výzkum prokázal, že studentům velmi vyhovuje, když se s novými slovy
setkávají v textu, tedy v určitém kontextu, zejména v učebnici, časopisech či jiné
literatuře.
Tato metoda se nám ukazuje jako stěžejní ve výuce, touto metodou nepracuje
pouze zanedbatelný počet studentů.
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5. K zapam atování nových slov mí nejvíce pom áhá, když pracuji se slovní zásobou
na internetu pom ocí interaktivních her

■ G. Botičská ■ G. Budějovická □ OA Svatoslavova □ SOŠ K Sídlišti
20

velmi
souhlasím

V

spíše
souhlasím

nepoužívám

spíše
nesouhlasím

rozhodně
nesouhlasím

reakci studentů na toto tvrzení se potvrzuje, že velká většina škol stále ještě

nezačala využívat možnosti moderní techniky. Přesto někteří studenti, kteří měli
možnost pracovat interaktivně se slovní zásobou na internetu, tuto metodu hodnotí
kladně.
Je ale zřejmé, že studenti využili internet k procvičování slovní zásoby z vlastního
zájmu nebo se s touto metodou setkali při výuce francouzštiny na jiných školách (např.
jazykových) nebo ve výuce jiných jazyků.
Dá se ale předpokládat, že využití internetu při výuce jazyků ve školách se bude
rozšiřovat. To bude samozřejmě vyžadovat lepší vybavení škol i lepší přípravu učitelů
v tomto směru.
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6. K zapam atování nových slov mi nejvíce pom áhá, když se učím seznam slov
např. z učebnice

■ G. Botičská ■ G. Budějovická □ OA Svatoslavova □ SOŠ K. Sídlišti
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Z grafu je patrné, že velká většina studentů preferuje k osvojování slovní zásoby
tzv. memorování slov ze seznamu v učebnici. Tato otázka v podstatě potvrzuje otázku
č. 2, kdy většina studentů kombinuje učení nových slov z učebnice a z vlastních
slovníčků.
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7. K zapam atování nových slov mi nejvíce pom áhá, když je slovo zároveň
znázorněno obrázkem

V

reakci studentů na toto tvrzení se ukazuje, že většina studentů považuje

obrázek za důležitý prvek ve výuce šloví zásoby. Přesto je tu i velká skupina studentů,
kteří tuto metodu nepoužívají. To je dáno tím, že se pokročilí studenti se znázorněním
nového slova pomocí obrázku setkávají již méně.
Tato metoda se uplatňuje převážně u mladších žáků.
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8. K zapamatování nových slov mi nejvíce pomáhá, když si odvodím význam od
slova, které už znám

■ G. Botičská ■ G. Budějovická □ OA Svatoslavova □ SOŠ K Sídlišti
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odpovědích na takto formulovanou otázku panuje mezi studenty až na malé

výjimky shoda. Ve většině případů označili studenti odpovědi „spíše souhlasím“
a „rozhodně souhlasím“, z čehož vyplývá, že si lépe zapamatují slova, u nichž nejenom
pasivně přijali český ekvivalent, ale snažili se jeho význam vyvodit od slov, která už
znají.
Ukazuje se, že tato metoda je vhodná pro pokročilé studenty, protože již
mají určitou znalost jazyka a bohatší slovní zásobu, což jim umožní pracovat
na odvozování významu slov. Naopak u méně pokročilých studentů je tato metoda
méně použitelná.
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9. K zapamatování nových slov mi nejvíce pomáhá, když si sám přeložím nové
slovo do češtiny pomoci slovníku

I G. Botičská ■ G. Budějovická □ OA Svatoslavova □ SOŠ K Sídlišti
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rozhodně
nesouhlasím

Jak nám ukazuje graf, studenti zaujali k používání slovníků velmi různé postoje.
Odpovědi na toto tvrzení nám potvrzují fakt, že některým studentům velmi
ulehčuje zapamatování nových slov, když si význam slova sami vyhledají ve slovníku.
Avšak jiní studenti se bez slovníku obejdou nebo v něm spatřují nevhodnou
podporu pro výuku slovní zásoby. Těmto studentům se práce se slovníky může zdát
zdlouhavá a preferují například seznamy slov z učebnice již s českým ekvivalentem.
Navíc jen některé učebny pro výuku cizích jazyků jsou vybaveny slovníky.
Mnozí studenti tak nemají možnost práce se slovníkem v hodině.
Dá se předpokládat, že postupně význam využití slovníku vzroste, avšak
v internetové podobě.
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10. K zapam atování nových slov mi nejvíce pom áhá, když nová slova použiji v
rozhovoru
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této otázce se jeví jako podstatné zjištění, že studentům vyhovuje aplikovat

nová slova do rozhovorů, tedy do přímé komunikace, a tak si nová slova lépe osvojit.
Znamená to, že studenti vstupují do interakce, a nová slova zároveň i přijímají.
Současně se tím i potvrzuje, že ve vyučování je kladen důraz na přímou
komunikaci v hodině. Je však škoda, že do výuky vstupují v malé míře rodilí mluvčí,
protože musíme

vycházet z českých podmínek,

kdy

rodilí

francouzští

lektoři

se na školách vyskytují spíše vzácně. Tím by se rozhovory znatelně zkvalitnily.
Pozitivní je, že studenti ztrácejí postupně zábrany před případnou chybnou
stavbou věty a výslovností, takže jsou schopni komunikace i při pobytu v zahraničí, kdy
se musí v cizím jazyce domluvit.
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11. K zapamatování nových slov mi nejvíce pomáhá, když si nová slova zapisuji v
celých vetách do slovníčku, sešitu
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Odpovědi na tuto otázku korespondují s reakcí studentů na výrok č. 2 a ukazují,
že studenti preferují pro lepší zapamatování slov vedení slovníčků slovo + překlad, než
slovníček, kde si zapisují jednotlivá slova ve větě.
Je to zřejmě dáno tím, že slovo + překlad je pro studenty přehlednější, než navíc
ve spojení s větou.
To se však nevylučuje s oporou o studijní text, kde studenti mají možnost vidět
slova v kontextu, jak nám potvrzuje otázka č. 4.
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9.9 ZÁVĚR VÝZKUMU
Stanovené hypotézy se mi ve výzkumu potvrdily.
Výzkum ukazuje, že výuka slovní zásoby v textu, tedy slov v určitém kontextu
je pro studenty stěžejní. Nicméně práce s izolovanými slovy ve výuce se jeví stejně
důležitá. Využívání studentských slovníčků nebo seznamů slov v učebnici probranou
slovní zásobu studentům shrnuje a uceluje.
Z těchto

zjištění

vyplývá,

že

izolovaná

slova

a

kontextuální

princip

se nevylučují, proto by měl učitel využívat metody založené na jednom i druhém
přístupu.
Z dotazníků dále vyplývá, že princip názornosti hraje důležitou roli ve výuce
slovní zásoby hlavně pro mladší žáky, ale je využívána i staršími, pokročilejšími
studenty. Učitel by se měl tedy snažit nová slova doplňovat obrazovým materiálem.
Z odpovědí se také ukazuje, že pro výuku slovní zásoby studenti využívají
a kombinují různé metody. Musím zde ale upozornit na zjištění, že převládají spíše tzv.
tradiční metody, kdežto využívání různých her či aktivit na internetu je zatím
zanedbáváno.
Výzkumu také ukazuje, že v současném vyučování s důrazem na přímou
komunikaci je procvičování slovní zásoby v rozhovorech vnímáno studenty jako velmi
efektivní.
Z celkových výsledků výzkumu je patrné, že mezi chlapci a děvčaty nelze
vypozorovat žádný podstatnější rozdíl v postojích. Jako určující se jeví spíše způsob
výuky konkrétních učitelů.
Ve výzkumu se našli i takoví žáci, kteří reagovali zcela opačně než velká
většina. Proto zdůrazňuji, že každý student je individualita a neexistuje jediný způsob
výuky slovní zásoby, který by vyhovoval všem studentům. Každý student má svůj
individuální styl učení slovní zásoby a učitel by měl pestrým výběrem a střídáním
metod v hodině pomoci studentům k nalezení vyhovující metody pro efektivní
osvojování slov.
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Při realizaci výzkumu jsem se setkala s velkým zájmem ze strany studentů, kteří
můj výzkum vzali vážně a snažili se předložený dotazník vyplnit pravdivě a odpovědně.
Nenarazila jsem na problémy zlehčování či zesměšňování výzkumných otázek. Jak
se ukázalo, byla sumační postojová škála Likertova typu pro studenty třetích ročníků
středních škol formulována srozumitelně.
Musím ale zároveň podotknout, že vzhledem k malému počtu respondentů
nemohu zaručit stoprocentní validitu (platnost) výzkumu. Z tohoto důvodu může dojít
částečně i ke zkreslení dílčích výsledků. Je samozřejmé, že čím větší je počet
dotazovaných osob, tím se zvyšuje objektivita výsledků výzkumu.
Navíc do posuzování metod studenty vstupuje mnoho dalších okolností.
Například vztahy ve třídě, vztah žáka k učiteli, učitel a v neposlední řadě i situace
ve společnosti.
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10. ZÁVĚR

V

diplomové práci jsem se snažila poukázat na význam použití některých metod

při výuce slovní zásoby ve francouzštině.
Ukázala jsem, jaké je postavení slovní zásoby v systému celého jazyka, dále
jsem se zaměřila na výběr slovní zásoby či didaktické principy, které by měly být
respektovány učiteli ve výuce slovní zásoby ve francouzštině.
Také jsem se pokusila analyzovat vybrané metody výuky slovní zásoby
a poukázat na jejich klady a meze. Zdůraznila jsem nesporně pozitivní význam práce
se slovy v kontextu a přínos odhadu významu slov studenty. Také jsem ukázala
na významné postavení principu názornosti ve výuce.
Dále ukazuji, jaké místo zaujímají jazykové hry, poslech písniček či využití
internetu při výuce francouzštiny.
Neopominula jsem též zdůraznit význam komunikace (pomocí rozhovorů, debat,
atd.), která, jak mi potvrdil výzkum, studentům usnadňuje osvojování slovní zásoby.
Také jsem do příloh uvedla konkrétní příklady výuky slovní zásoby (křížovka,
komunikativní hra, atd.), které mohou posloužit učitelům i budoucím učitelům
francouzštiny jako inspirace pro jejich výuku.
Dále jsem se výzkumným šetřením ve třetích ročnících na čtyřech pražských
středních školách pokusila zjistit postoje studentů k metodám výuky slovní zásoby.
Z výzkumné části je zřejmé, že výuka slovní zásoby je především záležitostí
paměti. Studentům vyhovuje mít probraná slova utříděná do seznamů nebo slovníčků,
kde jsou jednotlivá slova a odpovídající ekvivalent v mateřském jazyce. Přesto studenti
nevyužívají pouze tuto metodu, ale opírají se též o jiné metody, které jim velmi
napomáhají k osvojování slovní zásoby. Mezi ně patří například práce s texty, opora
o princip názornosti, odvozování významu slov samotnými studenty, atd.
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Naproti tomu učitelé ve výuce stále ještě nezačali dostatečně využívat práci
s internetem. Také často opomijejí význam různých jazykových her nejen jako
prostředku pro dobré osvojení slovní zásoby, ale i jako nástroje k zpestření vyučovací
hodiny a navození dobré atmosféry, kde studenti budou motivováni k výuce
francouzštiny.
Z provedeného výzkumu nelze vypozorovat podstatnější rozdíly v reakcích
na jednotlivé výukové metody mezi chlapci a dívkami nebo podle typů škol
(gymnázium, obchodní akademie, střední odborná škola). Jde zde především o práci
konkrétních učitelů a jimi zvolené metody.
Reakce studentů na jednotlivé metody také ukazují, že je nezbytné, aby učitel
zvážil vhodné použití některých metod vzhledem k věku a pokročilosti studentů.
Význam této práce současně spatřuji v tom, že můj dotazník může být využit
učiteli pro zjištění postojů studentů v jejich konkrétní skupině francouzštiny, a tak tzv.
prozkoumán terén pro efektivní výuku slovní zásoby. Učiteli to zároveň poskytne
zpětnou vazbu k jeho metodám výuky slovní zásoby.

55

11. POUŽITÁ LITERATURA

Knižní publikace:
BOGAARDS, P. Le vocabulaire dans l'apprentissage des langues étrangères. Paris:
Didier, 1994. ISBN 2-278-04439-7.
CALVET, J.-L. La chanson dans la classe de français langue étrangère. Paris: CLE
International, 1980.
CUQ, J.-P.; GRUCA, I. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde.
Grenoble: PUG, 2002. ISSN 0297-5718.
CUQ, J.-P. Dictionnaire de didactique du français. Langue étrangère et seconde. Paris:
CLE International, 2003. ISBN 209-033972-1.
DAVIES, H. Obrázkový francouzsko-český slovník. Plzeň: Fraus, 1995. ISBN 8085784-33-5.
FILPA-EKVALL, D. a kol. Vocabulaire Illustré. Paris: Hachette, 1992. ISBN 2-01 019861-1.
GENOUVRIER, E.; PEYTARD, J. Linguistique et enseignement du français. Paris:
Larousse, 1970.
HENDRICH, J. akol. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988.
JULIEN, P. Activités ludiques. Paris: CLE International, 1988. ISBN 2-19-033107-2.
MIQUEL, C. Vocabulaire progressif du français. Paris: CLE International, 2004. ISBN
209-033878-4.
PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum,
1998. ISBN 80-7184-569-8.
PICOCHE, J. Précis de la lexicologie français. L'étude et l'enseignement du

vocabulaire. Paris: Nathan, 1990.
RADINA, O. Zrádná slova ve francouzštině. Praha: SPN, 1975.

56

TAGLIANTE, CH. La classe de langue. Paris: CLE International, 1994. ISBN 2-09033112-7.
TRÉVILLE, M.-C.; DUQUETTE, L. Enseigner le vocabulaire en classe de langue.
Paris: Hachette, 1996. ISBN 2-01-15-5001-7.
WEISS, F. Jeux et activités communicatives dans la classe de langue. Paris: Hachette,
1983. ISBN 2-01-008725-9.

Periodika:
JANÍKOVA, V. Osvojování cizojazyčné slovní zásoby a učební strategie. Cizí jazyky,
1994/1995, roč. 48, č. 2, s. 42-43. ISSN 333-666.
SANTIAGO, M. L. Web, jeu et FLE. Le français dans le monde, 2003, roč. mai/juin, č.
327, s. 34-35. ISSN 0015-9395.

Internetové zdroje:
Cadre Européen commun de référence pour les langues [online]. Conseil d'Europe,
2001 [cit. 2006-01-12], Dostupné na WWW:
<http://culture2.coe.int/portfolio/documents/cadrecommun.pdf>.

France-parler.org [online], [cit. 2005-02-13]. Dostupné na WWW:
<www.franceparler.org/parcours/jeux.htm>.
PERROT, T. a kol. Bonjour de France [online], [cit. 2005-02-13]. Dostupné na WWW:
<www.bonjourdefrance.com>.
PERROT, T. Lexique FLE [online], [cit. 2005-02-13], Dostupné na WWW:
<http://lexiquefle.free.fr>.

57

ROLLAND, J.-C. L ’enseignement du vocabulaire en classe de français langue

étrangère (1) [online], 23.5.2005 [cit. 2005-11-27], Dostupné na WWW:
<http://www.edufle.net>.
ROLLAND, J.-C. L ’enseignement du vocabulaire en classe de français langue

étrangère (4) [online], 4.7.2005 [cit. 2005-11-27], Dostupné na WWW:
<http://www.edufle.net>.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky [online]. Rada Evropy [cit 2006-1-12].
Dostupné na WWW:
<http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp7ARLT 01945&CAI=2968>.

58

12. RÉSUMÉ

Ce mémoire de diplôme traite des m éthodes de renseignem ent du vocabulaire
dans la classe du français langue étrangère.

Chaque étudiant entre dans une langue étrangère par le vocabulaire. A la base du
vocabulaire l'étudiant apprend d'autres moyens linguistiques: la grammaire, la
phonétique et l'ortographe. C 'est pourquoi je m'intéresse à ce thème.
Le mémoire de diplôme comprend deux parties principalles: la partie théorique
et la partie qui se consacre à la recherche.
Le mémoire de diplôme se compose de treize chapitres.

Dans l'introduction je me pose plusieurs objectifs. Je veux présenter de
nombreuses méthodes d'enseignement du vocabulaire en accentuant leurs bons côtés et
en prévenant de difficultés dont leur usage peut introduire.
En outre la recherche me permet de découvrir les attitudes des étudiants vis-à-vis
des méthodes d'enseignement du vocabulaire.
Mon mémoire de diplôme doit mener les enseignants ou les futurs professeurs
du français à la réfléxion sur leurs méthodes d'enseignement du vocabulaire et servir
aussi d ' une source d'inspiration.

Le deuxièm e chapitre commence par la distinction entre le lexique et le

vocabulaire et explique les termes clés: les éléments lexicaux et les éléments
gramaticaux.
Ensuite je me pose la question du choix des mots. Je mentionne trois
conceptions qui ont influencé l'enseignement du français langue étrangère. Il s'agit du
français fondamental, du niveau-seuil et du cadre européen commun de référence.
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Dans le troisièm e chapitre je traite des principes didactiques.
Je soulinge les principes comme la motivation, la contextualité des mots,
l'attitude active des étudiants envers les mots appris ou la répétition constate qui
facilitent l'acquisition des mots.

Le quatrièm e chapitre accentue les besoins des étudiants et leur niveau des

connaissances qui se reflètent dans le choix des méthodes.

Dans le cinquièm e chapitre je divise l'enseignement du vocabulaire en trois
étapes d'assim ilation du vocabulaire.

La première étape comprend la rencontre des mots nouveaux et la sémantisation.
Par la deuxième étape je comprends l'automatisation du vocabulaire.
La troisième étape représente la communication. Il faut remarquer que
l'enseignement du vocabulaire ne peut pas être réduit à une simple présentation ou
explication du sens des mots nouveaux, il faut se rendre compte que l'étudiant doit
savoir réutiliser les mots dans la communication réelle. C 'est alors l'objectif supérieur
de l'enseignement moderne des langues étrangères.
Ces trois étapes d'assimilation du vocabulaire font une base pour trois groupes
principaux de méthodes d'enseignement du vocabulaire dont je parle dans les chapitres
suivants.

Le sixièm e chapitre aborde la question de la présentation

et de la

sém antisation des mots nouveaux.

Je mentionne d'abord la présentation directe. Cela signifie que le choix du
vocabulaire est intentionel et qu'il est souvent associé à des groupes thématiques.
Ensuite je parle de la présentation indirecte qui est fournit par des documents
authentiques (les articles des journaux ou des revues, les enregistrements de la radio ou
de la télévision, etc).
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Puis je passe au sujet de la sém antisation. Je cite la sémantisation qui est
effectuée par la traduction en langue maternelle. On peut aussi accéder au sens des mots
par l'explication en langue étrangère. Une autre possibilité, c'est d'encourager les
étudiants à déduire le sens à partir des mots connus ou du contexte. Enfin il ne faut pas
oublier de mentionner l'importance du principe démonstratif qui est représenté par les
images, les moyens non-verbaux, etc.

Le septièm e chapitre, qui est la plus étendue, se consacre aux méthodes pour
s'exercer au vocabulaire.

Il existe un grand nombre de méthodes qui favorisent la rétention du
vocabulaire. Dans cette chapitre j'e n choisis quelques-unes.
D'abord je compare deux méthodes fondamentales: la première qui accentue la
m ém orisation des mots isolés et la seconde qui souligne les mots appris en contexte.

J'aborde la question de l'utilisation des vocabulaires où les étudiants notent des
mots nouveaux.
J'explique aussi comment la chanson ou l'approche ludique peuvent enrichir
la leçon du français, motiver les enfants et leur donner envie d'apprendre les mots
français.
Je n'oublie pas de mentionner l 'internet comme un outil important dans
l'enseignement du lexique. L'intemet peut servir non seulement comme une source
d'inspiration pour les professeur du français, mais surtout on y trouve de nombreuses
activités interactives qui facilitent aux usagers la rétention des mots nouveaux.
En plus je présente deux sites intemets choisis: http://lexiquefle.free.fr et
www.bonjourdefrance.com.

Le huitièm e chapitre souligne la com m unication dans la classe comme un

moyen nécessaire pour l'automatisation des mots nouveaux.
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Le neuvièm e chapitre est consacré à la recherche.

De prime abord je formule le problème de recherche et je définis les hypothèses.
Pour pouvouir vérifier les hypothèses données j'a i construit l'échelle de type
Lickert, qui contient onze thèses.
Ensuite j'a i distribué les questionnaires dans quatre écoles à Prague dont deux
lycées, un lycée professionnel et une académie de commerce. J'ai centré la recherche
sur les étudiants de la troisième année d'études, du niveau intermédiaire. Les étudiants
du niveau intermédiaire avaient déjà de bonne connaissances en langue française et
ainsi étaient-ils capables de s'exprimer sur les méthodes de l'enseignement du
vocabulaire selon leurs propres expériences.
Puis je me plonge dans l'analyse des résultats conçus de la recherche. Je les
introduis dans les tableaux et je les représente graphiquement.
De la recherche il résulte que le rôle du contexte paraît aussi important que
l'apprentissage des mots isolés.
D 'une part les mots introduits dans le contexte, c'est-à-dire, dans les phrases ou
dans les textes, contribuent à la meilleure acquisition des mots.
D'autre part les listes des mots isolés dans les manuels ou dans les vocabulaires
des étudiants permettent de systématiser leur connaissances lexicales.
Il faut alors souligner que les méthodes particulières ne s'excluent pas
mutuellement et que le professeur doit savoir les combiner en tenant compte de motiver
les étudians à apprendre les mots français.
Suivant les résultats de la rechreche, on propose aux étudiants de divers
méthodes d'enseignement du vocabulaire quoique l'utilisation des activités sur internet
ou l'introduction des activités ludiques dans l'enseignement du français soient encore
omises.
En plus on a prouvé que le principe démonstratif facilite la rétention du
vocabulaire.
Les résultats aussi dévoilent qu'il faut encourager les étudiants à déduire le sens
du contexte ce qui est apprécié par les étudiants.
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De la recherche il est évident que l'approche communicatif est actuellement
accentué dans l'enseignement du français. Les étudiants apprécient le réemploi des mots
dans les dialogues. Pourtant je voudrais rappeler que la bonne atmosphère en classe est
nécessaire pour inciter les étudiants à communiquer.

Le dixièm e chapitre, c'est la conclusion où je résume tout les résultats de

l'analyse théorique et de la recherche.
Comme on a vu, le vocabulaire d'une langue est très variée. Ce mémoire
propose aux enseignants et aux futurs enseignants de s'orienter dans le grand répertoire
des méthodes d'enseignement du vocabulaire.
Les réponses des étudiants souvent contradictoires montrent que chaque étudiant
est individualité. Il faut alors proposer de diverses méthodes d'enseignement du
vocabulaire pour que les étudiants puissent trouver des méthodes convenables à leur
propre style d'apprentissage.
D'ailleurs l'enseignant doit s'efforcer de chercher les méthodes qui sont
effectives pour un groupe des étudiants particulier en respectant leur niveau des
connaissances, leur âge et leurs intérêts.
Pour conclure, mon mémoire doit aussi inciter les enseignant à améliorer leurs
méthodes en introduisant 1' approche actif et créatif dans l'enseignement du français.

Les trois derniers chapitres comportent la bibliographie, le résum é en langue
française et les annexes qui contiennent des documents et du matériel pédagogique.
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PRIU? HA

ROZSAH SLOVNÍ ZÁSOBY
Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky. 2001. s. 114.

C2 Dobře zvládá velmi široký repertoár slovní zásoby včetně idiomatických a
hovorových výrazů; je zřejmé, že šije vědom(a) konotativních úrovní významu.

C l Dobře zvládá široký repertoár slovní zásoby, což mu/jí umožňuje pohotově
nahrazovat chybějící lexikální jednotky opisnými prostředky; je jen málo zřejmé, že
hledá určité výrazy nebo že se jim vyhýbá. Dobře ovládá idiomatické a hovorové
výrazy.

B2 Má dobrý rozsah slovní zásoby, která se vztahuje k oboru jeho/jejího zájmu a
nejobecnějším tématům. Umí pozměňovat formulace, aby se vyhnul(a) častým
opakováním, ale nedostatky ve slovní zásobě mohou způsobit zaváhání či používání
opisných prostředků.

B1 Má dostačující slovní zásobu k tomu, aby se vyjadřoval(a), do určité míry i s pomocí
opisných prostředků, v rámci témat týkajících se každodenního života, jako jsou rodina,
koníčky a zájmy, práce, cestování a aktuální události.

A2 Má dostačující slovní zásobu k tomu, aby fungoval(a) v běžném denním styku v
rámci známých situací a témat. Má dostačující slovní zásobu k tomu, aby vyjadřoval(a)
základní komunikativní potřeby. Má dostačující slovní zásobu k tomu, aby se
vypořádal(a) s nej základnějšími jazykovými potřebami.

AI Má základní repertoár slovní zásoby zahrnující izolované lexikální jednotky a fráze,
které se vztahují ke konkrétním situacím.

PŘÍLOHA

OVLÁDÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY
Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky. 2001. s. 114.

C2 Důsledně používá správnou a vhodnou slovní zásobu.

C l Ojediněle udělá malou chybu, ale nedopouští se podstatných chyb ve slovní zásobě.

B2 Přesnost jeho/její slovní zásobyje všeobecně vysoká, ačkoliv v malé míře dochází k
záměnám a nesprávnému výběru slov, které však nezpůsobují problémy v komunikaci.

B1 Prokazuje dobré ovládání základní slovní zásoby, ale přesto se objevují závažné
chyby, když má vyjadřovat složitější myšlenky nebo má hovořit o neznámých tématech
a situacích.

A2 Ovládá omezený repertoár slovní zásoby, která se vztahuje ke konkrétním
každodenním potřebám.

AI Deskriptor není k dispozici.

C. A

LA CARRIÈRE ET L’EMPLOI
• Thierry a fait toute sa carrière dans la société Nirtec. Il a d’abord occupé
un poste d’ingénieur commercial, mais il est vite devenu chef de service
avant d’obtenir une promotion plus brillante. 11 est maintenant directeur des
ventes et gère une équipe de 25 personnes. Il gagne bien sa vie, mais il a un
travail fou, il est toujours stressé. En ce moment, il est en congé de maladie
pour cause de surmenage (= il a eu des problèmes de santé parce qu’il
travaille trop).

• Agnès est au chômage depuis 6 mois, car la PME (= petite et moyenne
entreprise) qui l'employait a fait faillite (= a dû arrêter son activité). Parfois,
Agnès fait de l’intérim (= elle remplace des employés absents ou en congé de
maternité) ; en ce moment, elle est intérimaire dans une agence de publicité
mais elle espère être engagée / embauchée à plein-temps à la fin de l’année.
La société l’inscrira alors à un stage de formation en informatique pour
qu’elle apprenne à se servir de l’ordinateur de l’agence.

• La grande entreprise où Léo était responsable de la communication a
supprimé 50 emplois et il a été licencié. Il a envoyé des candidatures
spontanées à de nombreuses entreprises, mais sans résultat, finalement, il a
répondu à une offre d’emploi et a posé sa candidature à un poste de
directeur de la communication. Après les entretiens d’embauche, la société
Nirtec a proposé au candidat un contrat de travail à durée indéterminée
(CDI). Son salaire n’est pas très élevé, mais la société lui versera une prime
annuelle et lui remboursera tous ses frais de déplacement.

•

Dialogue su r un ton fa m ilie r

- T u cherches un boulot?
- Eh bien oui, mon chef a été viré,
la boîte a coulé et j’ai perdu mon job.
- J’ai peut-être un tuyau pour toi.
Il te faut du piston!
Le DRH de Nirtec cherche un commercial ;
mais je te préviens, ils bossent comme des
fous dans cette boîte.

• Le même dialogue, ton professionnel

Tu es en recherche d’emploi ?
- Oui, mon chef a été licencié,
la société a fait faillite et j’ai perdu mon
emploi.
- J’ai peut-être une information utile.
Il te faut une recommandation personnelle.
Le directeur des Ressources humaines
de Nirtec recherche un attaché commercial ;
mais je te préviens, ce sera dur, ils
travaillent énormément dans cette entreprise...
-

Choisissez la bonne réponse.
1. Il fa it de I l'intérim aire I l'intérim I dans une entreprise de peinture.
2. Elle s'occupe I occupe I un poste d'attachée de presse.
3. Elle est en

congé (stage j de maladie.

4. La société a fa it

est allée faillite.

5. La société Nirtec a reçu beaucoup de ¡candidats [ candidatures j par courrier.
6. Elle est | un | en | congé de maternité.
7. [ Le DRH [ Le CDI | reçoit des candidats.

o

Associez les synonymes et identifiez les mots familiers.

1. couler

a. licencier

2. engager

b. un boulot

3. virer

c. faire faillite

4. un emploi

d. une boîte

5. travailler

e. embaucher

6. une entreprise

f. bosser

Dans quelle situation se trouvent les personnes suivantes ?

Exemple : « C'est m on entreprise q u i paye mes cours de gestion. »
- »

Il est en stage de formation.

1. « Je suis enfin devenue assistante de direction. Ça faisait deux ans que je l'attendais ! »

—»___________________________________________________________________________________________________
2. «Je remplace la standardiste qui est en congé de longue maladie. »
- » __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. « Je suis sans emploi actuellem ent. »

—»___________________________________________________________________________________________________
4. « J'ai mille choses à faire avant ce soir, je n'ai pas encore déjeuné et le téléphone n'arrête pas de sonner !
Je ne vais jamais y arriver ! »

—»_______________________________________________________________________________________________ ____
5. « Un groupe de six personnes travaille pour moi, dans le m ême service. »

-----------------------------------------------------------------------------------------------7Dç.
6. « J'ai eu un rendez-vous avec la directrice des Ressources humaines, et je crois qu'elle va me proposer

6 '
m
>

le poste. »
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Les animaux (1)

Ecrivez le num éro de chaque dessin en face du m ot q u i convient.
un agneau

ib iio rri oS f:" ' •

........

>;r|

ib> un c h ie n
„
y il .O X liP J h ■ !

J; ■

u n e o ie
• V tpno! y b n o
u n poussin

un e araignée

.........

un c o c h o n

........

un canard

...........

un c o q

........

u n rat

un e d in d e

........

u n e souris

........

un taureau

un chat
un chaton

..........

un cheval

.........

un la p in

........

u n e vach e

une chèvre

.........

un m o u to n

........

un ve r

; une g re n o u ille
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p o lo h a

c

.3

le village

le paysage
le chêne

le sapin

paisible
la feuille
la cam pagne
le village
le paysage
paisible
la campagne
la chaumière
faire une promenade

la chaum ière

faire une prom enade

vesnice
krajina
pokojný, klidný
venkov
došková chalupa
jít na procházku

les
dub
jedle
list
větev
sova
kos
veverka
drozd
liška
létat
vrabec

le bois
le chêne
le sapin
la feuille
la branche
le hibou
le merle
l’écureuil (m)
la grive
le renard
voler
le moineau

la branche

voler

le hibou

le m oineau
la grive

le sentier
la prairie

le merle
l ’écureuil (m)

le sentier
le ruisseau
la prairie
le lapin
la taupe
grimper à un arbre
les fleurs (z)
des champs
cueillir des fleurs
le bouquet de fleurs
la pâquerette
le coquelicot

la vallée
la colline
le pont
la pente
le saule pleureur
la rive
la rivière
la mouche
l’araignée (z)
le moustique

pěšina, stezka
potok
louka
králík
krtek
šplhat na strom
luční květiny

le renard

údolí
kopec
most
svah
smuteční vrba
břeh
řeka
moucha
pavouk
komár

la vallée
la colline

la pente

trhat květiny
kytice květů
sedmikráska
vlčí mák

grim per à un arbre
le saule pleureur
la rive

les fleurs(ž) des champs

la rivière
l ’araignée (ž )E t í^

cueillir des fleurs
le bouquet de fleurs

Jt*
la pâq uerette

le coquelicot

la mouche

le m oustiqueV^tË
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PRÁCE S PÍSNIČKOU

Písnička Les Comichons od Nina Ferrera je pro výuku slovní zásoby velmi
vhodná, protože obsahuje slova, která tvoří tématický celek - potraviny.
Tuto písničku jsem zvolila pro mírně pokročilé studenty střední školy. Cílem
bylo procvičení probrané slovní zásoby.
Práce probíhala následovně:
Studenti byli nejprve vyzváni k pozornému poslechu. Jejich úkolem po prvním
přehrání bylo vyrozumět, jaký je děj písničky.
Po druhém poslechu už studenti měli za úkol sepsat jednotlivé potraviny, které
mohli v písničce slyšet.
Společně se na tabuli vytvořil seznam potravin z písničky.
Nakonec byl studentům rozdán text písničky, a tak mohli při posledním poslechu
sledovat slova, kterým bez textu nerozuměli.
Nakonec se studenti ve dvojicích snažili ke každé potravině přiřadit obchod, kde
se tato potravina dá koupit. Například: la fromagerie - du beurre, la boulangerie - du
pain, atd.

ť . 5"
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NINO FERRER: Les Cornichons

On est parti, samedi, dans une grosse voiture,
Faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature,
En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets,
Et la radio !
Des cornichons
De la moutarde
Du pain, du beurre
Des p'tits oignons
Des confitures
Et des œufs durs
Des cornichons
Du comed-beef
Et des biscottes
Des macarons
Un tire-bouchons
Des petits-beurre
Et de la bière
Des cornichons
On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait
Elle avait travaillé trois jours sans s'arrêter
Pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets
Et la radio !
Le poulet froid
La mayonnaise
Le chocolat
Les champignons
Les ouvre-boîtes
Et les tomates
Les cornichons
Mais quand on est arrivé, on a trouvé la pluie
C'qu'on avait oublié, c'était les parapluies
On a ramené les paniers, les bouteilles, les paquets
Et la radio !
On est rentré
Manger à la maison
Le fromage et les boîtes
Les confitures et les cornichons
La moutarde et le beurre
La mayonnaise et les cornichons
Le poulet, les biscottes
Les œufs durs et puis les cornichons

Les qualités et les défauts
M on am i - il est comment?

Trouvez un adjectif qui correspond à la définition.
Il n'est pas gentil.
Il dit toujours la vérité.
Il me donne des cadeaux tout le temps.
Il aime beaucoup parler.
Il ne dit jamais la vérité.
Il voit le bon côté des choses.
Il ne trompe pas sa femme.
Il casse toujours quelque chose.
Il n'est pas intéressant.

Cílem této hry bylo upevnění probrané slovní zásoby z tématického celku - dobré a špatné vlastnosti.
Úkolem studentů bylo vyplnit křížovku podle nápovědy. Po vyplnění křížovky měli studenti za úkol
vymyslet větu se slovem z tajenky.
Pro studenty byla tato aktivita zpestřením hodiny a její herní charakter studenty motivoval k činnosti.

SEZNAM INTERNETOVÝCH ODKAZU
Zdroj : http://www.francparler.org/parcours/jeux.htm

Jeux sur la langue française
Les jeux de Lulu :
http://perso.wanadoo.fr/ieux.lulu/index.htm
Les jeux de Lulu - Jeu sur les conjugaisons à l ’imparfait, au présent et au futur :
http://perso.wanadoo.fr/ieux.lulu/html/familles/coniugai.htm
Les jeux de Lulu - Jeu du pendu :
http://perso.wanadoo.fr/ieux.lulu/html/pendu/penduSom.htm
Les jeux de Lulu - Jeu du petit bac :
http://perso.wanadoo.fr/ieux.lulu/html/ptbac/ptbacO.htm
Bonjour de France - jeux :
http://www.boniourdefrance.com/index/indexieu.htm
O ffice québécois de la langue française - Jeux linguistiques :
http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/divertissements/index.html
TV5 - Langue française :
http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue francaise.php
Jeu de l’oie :
http://ieudeloie.free.fr/
Polarfle :
http://www.polarfle.com
Editions Didier - Maigret mène l'enquête :
http://www.didierbravo.com/modulesflash/module6/magret.swf
Bric-à-brac - Enigmes :
http://www.bric-a-brac.org/enigmes/
Pédagonet - Problèmes :
http://www.pedagonet.com/other/enigme.html
Them@ doc - Le jeu en classe de langue :
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/cddp eile/thema/presentation.htm
M ôm es.net - Les règles des jeux "traditionnels" français :
http://www.m om es.net/ieux/index.html
EduFLE - Jeu de présentation :
http://www.edufle.net/articlel 17.html
Anne Moreau - Jeux de mots et de mémoire :
http://callisto.si.usherb.ca/~amoreau/motmemoi.htm
AME - jeu du Oukikankoi :
http://ameds.free.fr/outils/rtf-pdf/oukikankoi.pdf
AME - Jeux de mots :
http://ameds.free.fr/outils/rtf-pdf/ieux de m ots.pdf
Jeu du mot-témoin :
http://users.skvnet.be/bd/mot/
Mots cachés en ligne :
http://www.ieuxdemots.providence.leamingtogether.net/hidden/
Vocabulaire illustré :
http://users.skynet.be/providence/vocabulaire/francais/menu.htm
Lexique FLE :
http://lexiauefle.free.fr/
Imagiers.net :
http://www.imagiers.net/
Les M ots croisés dans la classe de français :
http://ecstsigi.edres74.ac-grenoble.fr/crossword/py roux l.htm
Croisade :
http://www.croisade.com/
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Institut Français de Bratislava - Charades :
http://banska.alliance.free.fr/CHARADE.HTM
@ ide élèves - charades :
http://www.aideeleves.net/pistes/charades.htm
Académ ie de Poitiers - fiches pédagogiques Poésie ludique :
http://www.ac-poitiers.fr/lettres/Docpeda/LP/bacpro/Poesie/Seal/poesie.htm l
50 jeux de langue :
http://users.skvnet.be/Landroit/tablei.htm
Jeux de mots :
http ://perso.wanadoo.fr/dainvelle/
Bestiaire poétique :
http://www.clicksouris.com/poesie/bestiaire.htm
Parcours Franc-parler : Poésie - Ecriture poétique :
http://www.francparler.org/parcours/poesie pistes.htm#ecriture
Fiches pratiques Franc-parler - Poésie :
http://www.francparler.org/fiches/poesie sommaire .htm
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KOMUNIKATIVNÍ CHARAKTER VÝUKY
La rentrée des vacances

Cílová skupina:

Tuto aktivitu směřuji pro studenty střední školy, třetího nebo čtvrtého ročníku, kdy je
jejich stupeň francouzštiny více pokročilý. Samozřejmě by tato hra šla realizovat i ve třídě
s mladšími žáky, záleží však především na tom, zda jsou studenti již schopní se v cizím jazyce
vyjadřovat a zvládají použití minulého času (passé composé).

Cíl:

Cíl této hry spočívá v tom, že přispěje u studentů k obohacení a procvičení slovní
zásoby, zároveň však k upevnění gramatických pravidel a osvojení struktury francouzské věty.
Neméně významným cílem je rozvoj komunikace ve francouzském jazyce.
Každý student se naučí nejen vyjádřit se v cizím jazyce, ale zároveň se naučí
naslouchání, které je nezbytné pro respektování druhých.

Časová dotace, místo:

Hra by se uskutečnila během dvou spojených vyučovacích hodin (1,5 hodiny), ať už v
běžné výuce francouzského jazyka nebo v hodinách francouzské konverzace, které často bývají
dvouhodinové.
Místo pro tuto hru bych zvolila třídu, protože třída vyhovuje realizaci této hry (klidné,
bezpečné místo, atd.)

Materiál:

Papír, pastelky, nůžky, lepidlo, slovníky.

P(tllOH A

CT.

Průběh:

Nejprve si každý student promyslí krátké povídání o tom, jaký zajímavý (veselý,
napínavý) příběh prožil během prázdnin (letních, zimních nebo i během víkendu, záleží na
období použití hry).
Pokud studenti neznají některá klíčová slova k jejich vyprávění, můžou využít slovník a
zároveň neznámé slovo napsat na tabuli pro ostatní spolužáky.
Před začátkem vyprávění dostane každý student papír, který rozdělí na čtverce, jejichž
počet bude odpovídat počtu studentů.
Student na papírky napíše jména všech svých spolužáků včetně svého vlastního.
Následně se studenti usadí do kruhu a každý student odvypráví svůj krátký příběh ve
francouzštině. Studenti jsou předem vyzváni, aby dobře naslouchali příběhům.
Během vyprávění studenti začnou do čtverců kreslit pro ně to nej významnější, co se
vztahuje vždy ke konkrétnímu odvyprávěnému příběhu.
V

kreslení mohou pokračovat i po ukončení vyprávění dle časových možností nebo

výtvarného zaměření studentů.
Doba, po kterou budou studenti vyprávět svůj příběh závisí na počtu studentů.
Studenti jednotlivé čtverečky rozstříhají a darují příslušné obrázky svým spolužákům.
Každý student tak shromáždí ke svému příběhu několik obrázků a nalepí si je na čistou čtvrtku.

Reflexe:

Studenti se se svými výtvory posadí do kruhu.
Následuje prohlídka výtvorů s nashromážděnými obrázky. Každý svůj papír ve
francouzštině okomentuje. Například: zda obrázky opravdu vyjadřují jeho příběh, zdaje některý
obrázek něčím zajímavý, co bylo z jeho příběhu pro ostatní stěžejní, atd.
Na úplný závěr by proběhlo jedno kolečko a každý student by řekl jedno francouzské
slovo nebo výraz, který si zapamatoval nebo který ho zaujal během těchto činností.

