
Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Katedra francouzského jazyka a literatury

P R A C O V N I  S E S I T Y K U C E B N I C I  F Ó R U M

Vedoucí diplomové práce: 
Autorka diplomové práce:

Rok dokončení:

Doc. PhDr. Marie Fenclová 
Michaela Dušková 
Dolany 230, Kralupy n/Vlt 
8. ročník, AJ-FJ 
denní studium 
2006



PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s použitím 
uvedené literatury.

V Dolanech, 5.5.2006



Upřímně děkuji Doc. Marii Fenclové za odborný nadhled, flexibilitu 
podporu.



OBSAH

1. Úvod ..................................................................................................................  1

1.1 Téma diplomové práce ......................................................................................... 1

1.1.1 Volba tématu ......................................................................................... 1

1.1.2 Důvody vzniku Pracovních sešitů ................................................... 2

1. 2 Pojetí tématu ....................................................................................................  4

2. Učebnice Forum  ....................................................................................................  5

2. 1 Základní rysy ....................................................................................................  5

2. 2 Série Forum ....................................................................................................  7

2.2.1 Struktura učebnice ........................................................................... 7

2.2.2 Ostatní komponenty ........................................................................... 10

2. 3 Analýza učebnice ....................................................................................... 12

2.3.1 Obsah lekce z hlediska lingvistických prostředků ......................... 12

2.3.2 Komunikace s uživateli učebnice ................................................... 13

2.3.2.1 Pokyny k aktivitám ..............................................................  13

2.3.2.2. Vysvětlení gramatických jevů .....................................  14

2.3.3 Slovní zásoba v učebnici ..............................................................  16

2.3.3.1 Prezentace ...........................................................................  16

2.3.3.2 Procvičení .........................................................................  19

2.3.4 Slovní zásoba v pracovním sešitu Cahier d'exercices........................  20

2.3.4.1 Prezentace ..........................................................................  20

2.3.4.2 Seznam slovní zásoby .................................................. 21

2.3.4.3 Procvičení ..........................................................................  23

2. 3. 5 Gramatika .......... ............................................................................  24

2.3.5.1 Prezentace ..........................................................................  24

2.3.5.2 Procvičení v učebnici..............................................................  26

2.3.5.3 Procvičení v Cahier d 'exercices ..................................... 26

2.3.6 Funkční fráze ........................................................................................28

2.3.6.1 Prezentace ...........................................................................28

2.3.6.2 Procvičení v učebnici.............................................................. 29



/ * '¿ŕ'/*.

2.3.6.3 Procvičení v Cahier ďexercices .....................................30

2.3.7 Poznámka k rozvoji komunikativní kompetence ........................ 32

3. Pracovní sešity .................................................................................................... 34

3.1 Teoretická východiska Pracovních sešitů ve srovnání s Forem ......................... 34

3.2 Základní rysy materiálu ....................................................................................... 37

3.3 Jazyk Pracovních sešitů ........................................................................................39

3.3.1 Pokyny ke cvičením ...........................................................................39

3.3.2 Vysvětlení gramatických jevů .............................................................. 40

3.4 Oddíl Vocabulaire ........................................................................................43

3.4.1 Prezentace slovní zásoby .............................................................. 43

3.4.1.1 Výběr lexika ...........................................................................43

3.4.1.2 Seznamy slovní zásoby ................................................. 44

3.4.1.2.1 Přepis výslovnosti ..................................................47

3.4.1.2.2 Určení gramatické kategorie slov ......................... 52

3. 4. 2 Procvičení slovní zásoby .............................................................. 55

3.4.2.1 Typologie cvičení .............................................................. 56

3.5 Oddíl Grammaire................................................................................................... 61

3.5.1 Prezentace gramatiky ........................................................................... 61

3.5.2 Procvičení ........................................................................................65

3.5.2.1 Typologie použitých cvičení...................................................66

3.6 Oddíl Fonctions .....................................................................................................69

3.6.1.Prezentace ........................................................................... 69

3.6.2 Procvičení ............................................................................ 71

4. Závěr .................................................................................................................72

5. Résumé ve francouzštině........................................................................................74

6. Použitá literatura....................................................................................................78

7. Přílohy ................................................................................................................ 80

Příloha 1 (Pracovní sešit Unité 7)

Příloha 2 (Pracovní sešit Unité 8)

Příloha 3 (Pracovní sešit Unité 9)



1. Úvod

1.1 Téma diplomové práce

Tématem mé diplomové práce je dokument s názvem Pracovní sešity, který je výsledkem 

projektu zadaného mně a mé kolegyni Margaretě Vakrmanové v období srpen-září 2005 

jazykovou školou Glossa. Cílem tohoto projektu bylo vytvoření doplňkových materiálů pro 

studenty veřejných kurzů francouzského jazyka používajících první díl učebnice Fórum 

vydané v roce 2000 nakladatelstvím Hachette Livre. Já a má kolegyně jsme byly pověřeny 

nejen vypracováním materiálů, ale také stanovením jejich koncepce na základě rozboru 

dané učebnice a zvážením případných úskalí při použití Fora českým publikem ve výše 

specifikovaném typu jazykové výuky.

Dokument čítá celkem 183 stran rozdělených na devět částí - Pracovních sešitů, přičemž 

každý z nich odpovídá obsahem jedné probrané kapitole. Pracovní sešity jsou přístupné 

našim lektorům a studentům na internetových stránkách školy Glossa. K ilustraci 

diplomové práce jsem použila pouze tři z devíti sešitů a to sešity vztahující se k lekcím 7, 

8 a 9, tedy ty, na jejichž přípravě jsem se podílela zcela bez pomoci kolegyně.

1.1.1 Volba tématu

Je pro mě velice důležité, aby má diplomová práce byla co nej úžeji spojena s praxí a tedy 

aby i její výsledky byly hmatatelně aplikovatelné v činnosti, kterou se zabývám. Proto 

volím zcela praktické téma. Lze předpokládat, že první, pilotní verze dokumentu Pracovní 

sešity bude obsahovat určité množství jak faktických, tak koncepčních chyb, jež bude třeba 

odstranit, ať už se jedná o lepší systematizaci látky nebo možná rozšíření. Tato diplomová 

prace se tak stane vítanou příležitostí ke zpětné analýze a zhodnocení úspěchů a 

neúspěchů. Věřím, že s odstupem několika měsíců a zkušeností s používáním materiálu 

v hodinách budu moci lépe posoudit jeho jednotlivé aspekty a navrhnout případné změny a 

směr, kterým by se Pracovní sešity měly ubírat, aby se co nejvíce přiblížily skutečným 

potřebám studentů. Při této reflexi bude další odborný názor velkým přínosem, stejně jako 

ohlasy studentů, které se snažíme postupně shromažďovat.
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1.1.2 Důvody vzniku Pracovních sešitů

Ačkoli je série Fórum bohatá na již existující doplňkové materiály, ke vzniku našeho 

projektu vedlo několik zásadních pohnutek. Některé z nich se vztahují ke specifikům 

veřejných kurzů školy Glossa, jiné jsou obecného rázu nebo souvisejí s koncepcí 

učebnice.

■ Profil studentů veřejných kurzů

Jak jsem již uvedla, Pracovní sešity mají sloužit především studentům veřejných kurzů 

naší jazykové školy. Jedná se o publikum ve věku od šestnácti let výše, výjimkou nejsou 

ani studenti v důchodovém věku. Intenzita výuky, konající se v různých částech Prahy, se 

pohybuje mezi dvěma a méně často čtyřmi vyučovacími hodinami týdně, minimální počet 

studentů ve skupině jsou čtyři, maximální dvanáct. Kromě toho dochází k přirozené 

fluktuaci během semestru a složení skupin se v závislosti na časových a finančních 

možnostech frekventantů částečně mění každý rok i pololetí. Je zřejmé, že věk, znalosti i 

motivace studentů se značně liší, stejně jako jejich možnosti vzdělávání mimo kurz a 

použití studovaného jazyka v praxi. Připojíme-li ještě rozdílné učební styly a kapacitu 

vstřebat a použít daný jazyk, ať již z důvodů věku či nadání, dobereme se k pluralitě o 

mnoho větší, než známe ze školních lavic. Jednou z možností, jak tuto pluralitu ošetřit a 

poskytnout studentům větší míru podpory, než je možné během hodin, jsou právě Pracovní 

sešity.

■ Koncepce učebnice Fórum

Druhým, neméně důležitým důvodem pro sestavení doplňkového materiálu byla koncepce 

prvního dílu učebnice Fórum jako taková. Je nasnadě, že práce s knihou psanou pouze 

francouzský vyžaduje neustálou přítomnost vyučujícího jako průvodce, který ozřejmí 

případné nejasnosti a podá dodatečná vysvětlení. Pro studenty, kteří se nemohou zúčastnit 

všech hodin, je pak opakovaná nepřítomnost nepřekonatelnou překážkou, vedoucí často, 

zejména na nižších úrovních, k ukončení docházky. Specifickým a jistě cenným rysem 

Fora je také důraz na samostatnost studenta při objevování a systematizaci látky. Projevuje 

se mimo jiné absencí gramatických pouček a řešení cvičení v učebnici, jakož i velmi
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volným zpracováním slovní zásoby. Ty pak musí být kompenzovány přímo v hodině a 

zbavují studenty možnosti dodatečné domácí přípravy. Pracovní sešity by tak měly 

posloužit studentům jako záchytný bod ke studiu gramatiky, slovní zásoby a frází a jejich 

základnímu procvičení. Tím zároveň upřesní představu studentů o jazykové náplni kurzu, 

čemuž brání velmi komplexní struktura lekcí.

■ Sylabus kurzů pořádaných školou Glossa

Dalším faktorem je pojetí kurzů francouzského jazyka školou Glossa. Hodinová dotace 

doporučovaná autory činí i při plném využití všech nabízených materiálů (Parcours 

intégral) 120 vyučovacích hodin, zatímco sylabus naší školy předepisuje na probrání 

učebnice celých 192 vyučovacích hodin, tedy o třetinu více. Hlavním podnětem bylo dát 

šanci začínajícím studentům, aby si základní látku dobře zažili dříve, než bude 

přistoupeno ke složitějším jevům a také umožnit vyučujícímu věnovat se opakování, 

motivovat studenty obohacováním výuky o autentické materiály, pracovat s často 

opomíjenou výslovností, apod. Při tomto způsobu práce vyučující narazí na nedostatek 

doplňkových materiálů, který Pracovní sešity alespoň částečně kompenzují. Jejich značnou 

výhodou je, že přesně kopírují náplň jednotlivých lekcí a dodržují úroveň obtížnosti, 

zatímco většinu ostatních materiálů je třeba adaptovat pro potřeby kurzu.

■ Potřeba materiálu pro samostatnou práci studentů

Mají-li studenti vykazovat pokroky, předpokládají kurzy s nízkou frekvencí hodin značný 

podíl samostatné práce. Pokud jsou studenti dostatečně motivováni připravovat se doma, 

chybí jim při práci s Forem materiál, ve kterém by se snadno a rychle orientovali a který 

by jim zároveň poskytl všechny potřebné informace. Tímto materiálem mohou být právě 

Pracovní sešity.

■ Pomoc lektorům

V neposlední řadě považuji za nutné upozornit na funkci Pracovních sešitů jako pomůcky 

pro samotné lektory. Zejména ti méně zkušení budou mít problémy sjiž  zmíněnou 

determinací jazykového obsahu učebnice a nalezením souvislostí mezi jednotlivými
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dokumenty a navrhovanými aktivitami. Kromě poskytnutí materiálu pro práci v hodině a 

opakování jim Pracovní sešity mohou být návodem, na jakou slovní zásobu se mohou při 

výuce soustředit a jakým způsobem pojmout vysvětlení gramatických jevů.

■ Prestiž školy

Ač je tato pohnutka spíše komerčního rázu, nelze ji opominout. Pro obraz školy je 

schopnost nabídnout něco více než ostatní velmi důležitý. Dáváme tak najevo studentům, 

že nám výsledky jejich učení leží na srdci a že se maximálně snažíme vyjít vstříc jejich 

potřebám.

Toto jsou v kostce základní důvody, jež vedly jazykovou školu Glossa k zadání projektu 

Pracovních sešitů. Představit a zhodnotit jmenovaný materiál je úkolem mé diplomové 

práce.

1.2 Pojetí tématu

Na následujících stránkách se pokusím zprostředkovat autentickou zkušenost, kterou jsme 

s kolegyní při tvorbě Pracovních sešitů prošly. Tato zkušenost zahrnuje proces seriózní 

analýzy materiálů, selekce jazykových jevů, studia jejich podstaty, shromažďování a 

organizace informací, ale také kreativitu a hravost, kterou je třeba vnést do procesu výuky.

Obdobným způsobem budu postupovat i v diplomové práci. Představit Pracovní sešity lze 

pouze v souvislosti se zdůvodněním potřeby jejich vzniku a tou je analýza učebnice Fórum 

1 jako takové. Po stručném představení série Fórum a jejích komponentů přiblížím 

detailněji ty aspekty, které byly pro vytvoření Pracovních sešitů relevantní.

V další části se budu věnovat samotným Pracovním sešitům. Cílem práce je nejen přiblížit 

jejich obsah, strukturu a teoretická východiska, ale především je posoudit s výhledem na 

jejich brzkou revizi. Při hodnocení, které shrnu v závěru práce, se budu opírat jednak o 

výsledky detailní analýzy učebnice, jednak o konkrétní zkušenosti s materiálem a ohlasy 

učitelů a studentů.
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2. Učebnice Forum

V této části diplomové práce bych ráda přiblížila koncepci učebnice Forum jako hlavního 

důvodu pro její používání ve veřejných kurzech francouzštiny pořádaných naší jazykovou 

školou, stručně přiblížila její strukturu a součásti, na které se budu během dalšího rozboru 

odkazovat a analyzovala některé aspekty, jež vedly ke stanovení charakteristiky 

doplňkového materiálu Pracovní sešity.

2.1 Základní rysy

Učebnici Forum zvolila jazyková škola Glossa jako základní materiál v roce 2002 na úkor 

série Le nouveau sans frontières a to zejména pro její inovativní pojetí. Jako první z řady 

učebnic vydaných po roce 2000 totiž přinášela značné množství nových prvků v souladu 

s moderními výukovými metodami. Stejně jako další tehdy dostupné učebnice pro starší 

dospívající a dospělé publikum (Campus, Escales, Taxi) je založena na principech 

zakotvených v dokumentu Společný evropský referenční rámec1, které definují znalost 

cizího jazyka jako schopnost úspěšně reagovat v daných komunikativních situacích. 

Těžištěm výuky tedy již není izolované studium gramatiky a slovní zásoby. Ty jsou 

podřízeny komunikativním cílům a představují pouze prostředek kjejich dosažení. 

Rozvíjeny jsou především čtyři základní dovednosti, a to čtení, poslech, ústní projev a 

písemný projev spolu se znalostí francouzského chování a životního stylu jako nezbytného 

předpokladu úspěšné komunikace.

Pod vlivem komunikativního přístupu doznala změn i oblast poznávání francouzské 

kultury, tzv. „civilisation“. Vychází z pojetí komunikace jako globálního aktu, kde hraje 

roli konkrétní situace a vztah mezi lidmi. Jejich způsob chování a kulturní znalosti jsou 

stejně důležité jako slova. Je zřejmé, že autoři při volbě témat ustoupili od prosazování 

encyklopedických znalostí. Soustřeďují se právě na praktické informace o kultuře, 

životním stylu („savoir-vivre“) a chování, které budou studenti navštěvující Francii nejvíce 

potřebovat při řešení běžných problémů nebo na informace, které pomohou lépe pochopit 

francouzskou mentalitu a vytvářejí prostor pro větší toleranci. Předkládané znalosti jsou

1 Council for Cultural Co-operation, Educational Committee, Modern Languages Division : Společný 
evropský referenční rámec pro jazyky: Učení, vyučování a hodnocení, 1. vydání, Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2001, ISBN 80 -  244 -  0404 - 4
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aktualizované a jsou prezentované s větší objektivitou, než tomu bylo dříve, často ve formě 

statistik. V aktivitách se promítá interkultumí přístup, což v praxi znamená, že studenti 

mají možnost nejen získat informace o Francii a jejích obyvatelích, ale především utvořit si

o nich vlastní, nezaujatý názor a porovnat francouzskou kulturu s tou svojí. Znalost 

specifik frankofonního prostředí jim pak dopomůže k úspěšnější komunikaci.

Neméně důležitým prvkem společným pro učebnice novějšího data je aktivní přístup 

studenta k učení a rozvoj samostatnosti. Toho je docíleno například pojetím gramatiky 

stylem „découverte“, kdy student sám objevuje gramatické zákonitosti na základě příkladů, 

dokumenty podporujícími sebehodnocení studentů, tzv. portfolii, zohledněním zájmů 

studentů a jejich odlišných učebních stylů při volbě výukových technik. Student 

používající Forum tak sám objevuje gramatická pravidla, na začátku každé lekce se sebou 

uzavírá jazykovou smlouvu, hodnotí se pomocí speciálně upraveného portfolia, při rozboru 

dokumentů je neustále vyzýván k vyjádření svého názoru a vede si individualizovaný 

přehled gramatiky a slovní zásoby v sešitu Carnet de route. Tím je veden k účasti na 

výukovém procesu a převzetí zodpovědnosti za výsledky svého studia, což představuje 

výrazný motivační faktor.

Dalším typickým rysem učebnic novějšího data, a tedy i Fora, je návaznost na zkoušku 

DELF a aktivity cílené na její přípravu, obsažené na konci každé lekce v učebnici i v 

pracovním sešitě. Po přehodnocení struktury zkoušky v roce 2005 však zůstávají pouze 

částečnou pomůckou.

Nelze opomenout ani práci s výslovností. Materiál nabízí množství dokumentů určených 

k poslechu a aktivity cílené na zlepšování segmentálních i suprasegmentálních aspektů 

mluvené řeči a nezanedbává ani vztah mezi výslovností a pravopisem. Dle autorů by 

student měl být schopen jak porozumět tomu, co uslyší, tak správně vyslovovat {„bien 

entendre et bien prononcer“2). Co se volby jazyka týče, Forum upřednostňuje mluvenou 

francouzštinu s důrazem na autenticitu a přirozenost. Také témata jsou volena tak, aby 

zaujala co nejširší publikum a měla vazbu na praktické životní situace.

Guide pédagogique, s. 17
2
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Kromě inovativního, individualizujícího a aktivizujícího přístupu s důrazem na 

komunikativní dovednosti a kulturní a situační kontext hovoří pro Fórum i časově 

flexibilní sylabus a množství doplňkových materiálů včetně detailně propracované 

internetové podpory.

2.2 Série Fórum

Série Fórum se skládá ze tří dílů a pokrývá úrovně od začátečníků po pokročilé. Vzhledem 

k faktu, že se doplňkový materiál Pracovní sešity vztahuje pouze k dílu prvnímu, budu se 

věnovat pouze učebnici Fórum 1.

2.2.1 Struktura učebnice

Učebnice se skládá ze tří modulů po třech lekcích a nulté, úvodní lekce. Zabývají se 

každodenním životem, trávením volného času a vztahy mezi přáteli. Každý modul 

představuje pestrou škálu situací v životě skupiny lidí. V prvním to je kolektiv 

zaměstnanců oděvní společnosti a situace vyplývající z jejich pracovních povinností, 

v druhém se studenti setkají se skupinou přátel, kteří spolu při různých příležitostech tráví 

volný čas a poslední modul představuje pařížskou rodinu, která provází své kanadské 

přátele francouzskou realitou.

Všechny lekce mají stejnou strukturu a jsou rozděleny do několika částí. Na začátku každé 

lekce jsou jasně formulovány komunikativní, jazykové a interkulturní cíle a je nastíněn 

situační rámec nabízených dokumentů. Skutečným uvedením lekce je první část s názvem 

Fórum. Jeho podstata zcela odpovídá komunikativnímu zaměření učebnice. Jeho základem 

je velká tématická fotografie, která představuje makrokontext pro různé komunikativní 

situace a představuje hlavní téma lekce (restaurace v plném provozu3). Následuje několik 

krátkých dialogů vztahujících se k situacím z fotografie. Jsou prezentovány v písemné 

podobě s možností poslechu, vždy jeden z nich je určen pouze k poslechu s přepisem 

k dispozici na konci učebnice. Často je připojen i autentický dokument (jídelní lístek ). 

Vždy se jedná o výměny z běžného života, se kterými se student francouzského jazyka ve

3 Unité 8, s. 152
4 ibid.
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Francii obvykle setkává (příchod do restaurace, diskuse jídelního lístku s číšníkem5). 

Postupnou analýzou těchto dokumentů na základě navržených aktivit jsou studenti 

seznámeni s novou tématikou a reáliemi a vedeni k procvičení již nabytých znalostí. 

Improvizace dalších výměn mezi osobami z fotografie pak vytváří potřebu osvojení 

nových jazykových prostředků. Ty jsou v dialozích v omezené míře naznačeny a motivují 

studenty k objevování obsahu lekce.

Po Foru následuje sada tématicky propojených textů s názvem Agir-Réagir. Tyto dialogy, 

články a autentické dokumenty jsou opět prezentovány v psané formě s možným 

poslechem, až na jeden pouze ve formě poslechu s přepisem na konci učebnice, který je 

pravidelně určen pro intenzivnější rozvoj poslechových dovedností, užívají autentického 

jazyka a tvoří reprezentativní vzorek běžně se vyskytujících textů (úryvek z turistického 

průvodce6, nápisy7). Zároveň poskytují kontext pro nové jazykové prostředky, které budou 

následně systematizovány. Cílem navrhovaných aktivit je především globální porozumění 

a interpretace textů, následně je student veden k hlubšímu zamyšlení nad několika 

jazykovými nebo kulturními otázkami. Práce je vedena systematicky od vytvoření 

očekávání, přes reflexi až k reakci na nabízené podněty a následné ověření správnosti, kdy 

do hry vstupují již nabyté znalosti studenta, odhad situačního kontextu pomocí obrazového 

materiálu, zvuků v pozadí, intonace, apod., to vše s cílem porozumět, jednat a reagovat.

Navazující součástí je oddíl Connaitre-Reconnaitre věnovaný gramatice. Slouží ke 

krátkému zopakování již probrané látky, utřídění nových poznatků o fungování 

francouzštiny a jejich kontrolovanému procvičení. Poté, co studenti na základě dokumentů 

z předchozích částí, eventuelně dalších příkladů sami odhalí gramatické zákonitosti, 

zformulují s pomocí učitele pravidla. Tato pravidla spolu s dodatečnými informacemi ve 

vysvětlujících tabulkách jim umožní samostatně vyplnit příslušnou část osobního sešitu 

Carnet de routě (viz. 2.2.2) a vytvořit si tak svou vlastní gramatickou složku. Nakonec si 

ověří znalosti na nabízených gramatických cvičeních.

Vyvrcholením lekce je část s názvem S'exprimer. Její náplní je poskytnout studentům 

prostředky k realizaci řečových záměrů a možnost je uskutečnit, tedy vyjadřovat své

5 Unité 8, s. 153
6 Unité 9, s. 175
7 Unité 8, s. 145

8



myšlenky a postoje. Mezi tyto prostředky patří dostatečná slovní zásoba, frazeologie a 

správná výslovnost. Příležitostí k procvičení je série úkolů zaměřených na ústní a 

písemnou produkci. Rubrika Vocabulaire prezentuje seznamy slovní zásoby příslušného 

sémantického pole (potraviny8) a některé rysy „slovní gramatiky“ jako například tvoření 

slov nebo synonyma, které studenti ihned použijí při rolové hře. Mohou si je též v míře, 

kterou považují za vhodnou, zaznamenat do příslušné části Carnet de route. Rubrika 

Phonétique je zaměřena především na zdokonalení výslovnosti, kdy studenti nejprve 

poslouchají vzorky jazyka a následně je opakují. Procvičení přechází z globálních rysů 

výslovnosti jako jsou rytmus a intonace k práci s fonémy a jejich artikulací v různých 

pozicích a kombinacích, často s využitím kontrastních opozic. V rubrice Production orale 

se studenti seznámí s „Outils“, nástroji pro uskutečnění řečových záměrů ve formě 

užitečných funkčních frází, mezi kterými si zvolí ty nej vhodnější pro svou osobní potřebu 

a opět je procvičí při rolové hře. Písemná produkce (Production écrite) je založena na 

autentických dokumentech sloužících jednak jako podnět pro vlastní produkci studentů, 

jednak jako její předloha. Škála dokumentů je velmi pestrá a poskytuje reprezentativní 

vzorek běžných typů písemných útvarů (recept9, e-mail10, dopis příteli11, apod.).

Závěrečnou, doplňkovou součástí každé lekce je Pour aller plus loin sestávající ze tří 

částí. Pause-jeux procvičuje hravým a zábavným způsobem vybrané jevy z předchozích 

částí lekce na různých typech aktivit s různou mírou kontroly od doplňovacích cvičení po 

projekty. Dvojstránka Interculturel pomáhá studentům poznat život a postoje Francouzů a 

porovnat je s jejich vlastním zázemím. Její podrubrika Cadres de vie přináší fakta o 

francouzském kulturním dědictví ve formě fotografií a výsledků statistik (stravovací 

zvyklosti12) a Comportements zprostředkovává informace o chování a zvyklostech (večeře 

v restauraci, stolování na návštěvě u přátel13). Přispívají tak k lepšímu vzájemnému 

porozumění a ke schopnosti objektivněji posuzovat kulturu toho druhého. Lekce je 

zakončena přípravou na zkoušku DELF (Point-DELF), která procvičuje stávající znalosti,

8 Unité 8, s. 161
9 Unité 8, s. 164
10 ibid.
11 Unité 6, s. 126
12 Unité 8, s. 167
13 Unité 8, s. 166
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umožňuje odhadnout úroveň studentů v jednotlivých dovednostech a seznamuje je 

s typovými cvičeními14.

Poslední stránky učebnice tvoří podpora pro studenty ve formě již zmíněného Portfolia 

umožňujícího studentům průběžně hodnotit své znalosti, přepisů poslechových cvičení, 

která nebyla zahrnuta v textech lekce (Transcriptions), stručného souhrnu probrané 

gramatiky, kde si studenti mohou ověřit správnost svých hypotéz (Mémento grammatical) 

a přehledu skloňování vybraných sloves (Tableaux de conjugaison).

2.2.2 Ostatní komponenty

Předpokládá se, že při práci s Forem 1 budou studenti využívat celkem čtyři zdroje. Kromě 

samotné učebnice je to osobní sešit Carnet de route, vložený do zadní části obálky, který 

slouží k systematizaci a individualizaci látky a nabízí řadu strategií pro její lepší 

zapamatování. Obsahuje 30 listů, jejichž pomocí se budou studenti aktivně podílet na 

utváření seznamů slovní zásoby a zaznamenávat gramatické jevy tak, aby se k nim mohli 

v průběhu studia vracet.

Dále si studenti mohou zakoupit Cahier d'exercices, pracovní sešit ve francouzském 

vydání. Procvičuje a rozšiřuje znalosti nabyté v jednotlivých lekcích formou úkolů, 

doplňovacích cvičení, rozboru dialogů, obrázků a psaných dokumentů, které jsou 

uspořádány do několika oddílů částečně korespondujících s rozdělením lekcí v učebnici. 

První z nich, Interactions, poskytuje kromě možnosti znovu použít obraty dané lekce 

množství dalšího jazykového materiálu pro vyjadřování v komunikativních situacích 

v rámci tématu, avšak zaměřuje se spíše na jeho pasivní rozpoznání, případně kontrolované 

použití. Oddíly Grammaire a Vocabulaire et ortographe se krátce vrací k probrané 

gramatice a slovní zásobě. S'exprimer nabízí komplexní aktivity pro rozvoj písemné a 

ústní produkce a závěrečná část Point-DELF procvičuje dovednosti potřebné ke složení 

zkoušky DELF pokaždé na jednom písemném a jednom ústním úkolu.

14 Pozn.: Přestože od roku vydání učebnice bylo pojetí zkoušky DELF pozměněno tak, aby odpovídalo 
Evropskému referenčnímu rámci pro jazyky, jednotlivé kompetence se ověřují podobným způsobem, 
pouze je  nutné při stanovování aktuální úrovně přihlédnout k novému rozčlenění.
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V neposlední řadě jsou studentům k dispozici internetové stránky www.club-forum.com, 

kde si v rámci jednotlivých lekcí mohou na řadě autokorektivních aktivit ověřit nabyté 

znalosti a mimo jiné například sdílet zkušenosti s ostatními studenty. Pomůckou pro 

vyučujícího je metodická příručka (Guide pédagogique) s podrobným popisem lekcí, 

jejich cílů a způsobů využití. Pro rozvoj poslechových dovedností nabízí série CD nebo 

audiokazety a také videonahrávky.

Z materiálů vztahujících se k učebnici Forum nelze opomenout ani českou Studijní 

příručku'5 vydanou nakladatelstvím Fraus, která obsahuje stručný přehled mluvnice s 

příklady, francouzsko-český a česko-francouzský slovníček uspořádaný abecedně a 

rozdělený podle lekcí a také francouzsko-český, česko-francouzský slovníček terminologie 

pro lepší orientaci.

Haiderová, J., Svobodová, H.: Forum -  Studijní příručka, 1. vyd., Plzeň, FRAUS, 2003
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2.3 Analýza učebnice

Jelikož jsem se při tvorbě jednotlivých oddílů Pracovních sešitů řídila obsahem a pojetím 

učebnice, budu pro lepší pochopení nejprve analyzovat relevantní aspekty Fora a teprve 

pak představím jim odpovídající části Sešitů. Při analýze bych ráda poukázala nejen na 

nedostatky, které byly motivem k sestavení doplňkového materiálu, ale i na pozitivní 

elementy. Slabiny učebnice stanovuji z pohledu českého uživatele, jež je posluchačem 

jazykových kurzů pro veřejnost (profil viz. 1.1.2) a je nucen s učebnicí pracovat bez 

asistence vyučujícího, například při domácí přípravě nebo po absenci v jedné nebo více 

hodinách. Jako základní oblasti, které mohou studenti rozvíjet při samostudiu jsem určila 

slovní zásobu vztahující se k diskutovaným tématům a jednotlivým dokumentům, 

gramatické jevy pokryté v učebnici a také užitečné funkční fráze pro probírané 

komunikativní situace.

2.3.1 Obsah lekce z hlediska lingvistických prostředků

Jak jsem již naznačila v úvodním popisu učebnice, Fórum je koncipováno na základě 

komunikativního přístupu, a proto je i jeho jazykový obsah podřízen komunikativním 

principům. Název každé lekce představuje globální téma, ke kterému se vztahuje určitý 

počet komunikativních situací, v nichž má student po probrání lekce zvládnout reagovat. 

Každá situace pak vyžaduje konkrétní jazykové prostředky, se kterými se studenti nejprve 

setkají v kontextu, následně je systematizuj!, procvičují a nakonec jsou vedeni k jejich 

komunikativnímu použití v cílové situaci. Mezi tyto prostředky patří nejen gramatika a 

slovní zásoba, ale také repertoár funkčních frází, které oba elementy spojují.

Výše zmíněné rozdělení mohu demonstrovat například na jazykovém obsahu sedmé lekce . 

Tato lekce má název „Itinéraires“. Za ním se skrývají komunikativní dovednosti spojené 

s cestováním jako například umět zeptat se na cestu v Paříži nebo cestu popsat. Co se týče 

slovní zásoby, první ze jmenovaných dovedností vyžaduje jednak znalost názvů míst ve 

městě jako „pharmacie“ -  lékárna, ,,parking“ -  parkoviště, „ľAre de triompheíl -  Vítězný 

oblouk, apod., jednak zdvořilostní fráze k tomuto účelu jako „Pour aller ä l Are de 

triomphe, s 'il vous plaít?íl -  Kudy se jde k Vítěznému oblouku? Nevyžaduje naopak 

systematické gramatické znalosti. Umět popsat cestu je z hlediska jazykových prostředků 

náročnější. Kromě názvů míst je nezbytná slovní zásoba zahrnující pohybová slovesa a
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jejich typické vazby („traverser le pont“, „passer devant l église , „tourner à gauche , 

apod.), názvy dopravních prostředků včetně správných kolokací a předložkových vazeb 

{„prendre le mé t ro„al l er  en voiture“), dále příslovce a předložky místa a pohybu („ à 

l'intérieur de“, „tout près“). Z gramatických jevů je třeba ovládat rozkazovací způsob, 

řadové číslovky {„prenez la deuxième rue..“), časování relevantních sloves („découvrir ) 

nebo například zájmena nahrazující výrazy místa ( ,y \  „en“).

2.3.2 Komunikace s uživateli učebnice

Důležitými kritérii kvality učebního materiálu jsou srozumitelnost a možnost rychlé 

orientace. V případě cizojazyčné učebnice jsou obě kritéria zaručena také jazykem, který 

autoři používají ke komunikaci s jejími uživateli. Ten se uplatňuje ve dvou základních 

oblastech, a to v pokynech k aktivitám a při vysvětlení gramatických jevů. V následujícím 

zhodnocení se budu věnovat jazyku učebnice a jejích komponentů jako odrazového můstku 

pro determinaci rysů jazyka, jenž jsem použila v Pracovních sešitech.

Právě komunikaci se studentem považují autoři Fora za značnou devizu materiálu.

V předmluvě pedagogické příručky se zmiňují o jasných a stručných pokynech, napsaných 

jednoduchým jazykem („consignes claires et succinctes rédigées dans une langue 

simple“16), omezeném použití metajazyka a odmítnutí veškerého pedagogického a 

lingvistického názvosloví {„l emploi limité de métalangage et le refus de tout jargon 

pédagogique et linguistique17), které mají usnadnit práci s učebnicí. V porovnání s dalšími 

francouzskými učebnicemi zde skutečně došlo k významnému posunu, avšak jak vyplyne 

z následující analýzy, mohu dát autorům zapravdu pouze částečně.

2.3.2.1 Pokyny k aktivitám

Již na první pohled lze konstatovat, že autoři věnovali jazyku instrukcí značnou pozornost. 

Tradiční bohatost vyjádření typická pro učebnice staršího data ustoupila stručným, 

pravidelně se opakujícím kombinacím slov, které nás s malými obměnami provázejí celou 

učebnicí. Autoři se soustředili na ustálený repertoár sloves ve tvaru imperativu, jež nesou

16 Guide pédagogique, s. 5
17 ibid.
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hlavní informaci. V textu jsou zvýrazněna barevně nebo podtržením, takže student se 

rychle orientuje a může se téměř ihned soustředit na provedení úkolu. Jelikož se i ostatní 

výrazy se pravidelně opakují, vytvoří si studenti již od první lekce určitou rutinu. Pokyny 

tak plní svou informativní funkci, aniž by studenty odváděly od vlastního vypracování 

úkolu. I k nastínění komunikativních aktivit si autoři vystačili se sledem stručných, volně 

propojených instrukcí: „Vous êtes un groupe de quatre ami(e)s. Vous préparez un séjour 

chez un ami français.“18 Přestože si v pozdějších lekcích dovolují syntaktické obměny a 

použití bohatšího jazyka, vždy se tak děje v rámci probraných jevů a měly by tedy být 

studentem bez potíží uchopitelné.

Pokyny, ač ve francouzském jazyce, jsou tedy jasné a stručné, jak autoři předestírají. Tento 

způsob zadávání instrukcí se navíc za posledních několik let ukázal jako vysoce funkční, a 

to nejen v učebnici Forum. Proto jsem se rozhodla jej využít i v Pracovních sešitech.

2.3.2.2. Vysvětlení gramatických jevů

Jazyk pouček je v souladu se slovy autorů také velmi zjednodušený. V počátečních lekcích 

verbální komentář v rámci možností zcela chybí, další lekce již používají bohatších, avšak 

stále jazykově omezených vyjádření, u kterých si autoři vypomáhají tabulkami, barevným 

odlišením a dalšími grafickými prvky. Celek pak působí velmi názorně.

Vysvětlení gramatiky probíhá ve dvou etapách. Nejprve studenti analyzují vzorky jazyka a 

následně formulují pravidla s pomocí přehledů v učebnici a v osobním sešitu Carnet de 

route. Vzhledem k faktu, že první etapa obnáší především shromažďování příkladů a jejich 

analýzu, omezuje se jazyk na sled pokynů a otázek. Jak je patrno z předchozí části, pokyny 

by neměly studentům činit potíže. Problémy pravděpodobně nastanou pouze u začátečníků, 

neboť podstata popisu jevu se nemůže narozdíl od instrukcí slučovat s jejich znalostmi 

francouzštiny. Zatímco otázku ,.¿'article défini a combien de formes au p l u r i e l je 

možné po představení tabulky tvarů zodpovědět, otázka „Quand est-ce qu 'on emploie l au 

lieu de la ou /e?“20 bude navzdory snaze o názornost studentům v první lekci působit

j* Unité 7, Pause-jeux, s. 147
Unité 1, Grammaire, Les articles définis, s. 28

20 t  •

Unité 1, Grammaire, Les articles définis, s. 28
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problémy. Také přes veškerou snahu o zjednodušení v Carnet de routě nelze dle mého 

názoru zcela odbourat nejistotu ze strany studentů a neochotu zabývat se kromě podstaty 

jevu ještě překladem z cizího jazyka. Příkladem hovořícím za vše je úryvek z gramatického 

listu G 5 (Carnet de routě), jenž má sloužit k systematizaci látky a samostudiu po probrání 

páté lekce, tedy v druhém roce studia francouzštiny:

„ Pour garder la prononciation [  s ]  a toutes les personnes, le radical des verbes en -c e r  s 'écrit 

avec q devant a et o. Pour garder la prononciation [3]  , le radical des verbes en -g e r  s 'écrit ge 

devant a et o. “

Zde je namístě připomenout si tvrzení autorů ohledně zjednodušení jazyka a užití 

terminologie. Struktura vět je skutečně velmi simplifikovaná a opakuje se. Namísto použití 

metajazyka jsou okolnosti jevu explicitně vyjmenovány. Nicméně slova jako 

„prononciation“, „personne“, „radical“ a „verbeu považuji za plnohodnotné lingvistické 

obraty. Kromě výše jmenovaných slov nejsou výjimkou ani „complément ďobjet direcť, 

„pronom su je t, „les pronoms personnels réfléchis“ a další. Nemohu proto souhlasit 

s proklamovaným názorem autorů, že jazyková terminologie byla zcela eliminována.

Neznamená to však, že užití lingvistických termínů odsuzuji. Naopak, jsou dle mého 

názoru důležité pro základní orientaci v látce. Je však třeba rozhodnout, jaké množství je 

vhodné pro danou úroveň studentů, zvolit jednotné názvosloví a studenty systematicky vést 

k jeho alespoň pasivnímu osvojení. Pak jim terminologie nebude činit potíže.

Jak se ukazuje během kurzů, přestože se v souhrnech pravidel opakují stejné struktury a 

jejich jazyk je omezený, francouzština stále vytváří bariéru pro pochopení látky. Je tomu 

tak pravděpodobně proto, že velká míra zjednodušení přispívá ke značné koncentraci 

informací a lingvistických pojmů, se kterou by student nesnadno vyrovnával i v mateřském 

jazyce. Studenti navíc mají tendenci přeložit poučku do češtiny a teprve pak si vybavit 

konkrétní jev.

Vezm em e-li však v potaz, že autoři neměli jinou m ožnost než komunikovat se svým  

publikem ve francouzském jazyce, zvolili pojetí, které za přítomnosti vyučujícího splní 

svůj účel.
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2.3.3 Slovní zásoba v učebnici

2.3.3.1 Prezentace

Materiál ke studiu slovní zásoby nabízí hned několik částí učebnice. Nejprve se studenti 

setkají s krátkými úryvky v úvodní části, nazvané stejně jako učebnice Fórum. Zde použitá 

slovní zásoba je předzvěstí, jaké okruhy lexika budou v lekci studovány. Cílem však není 

nové výrazy prezentovat, ale pouze s nimi studenty okrajově seznámit v rámci nastíněných 

komunikativních situací, eventuelně ověřit hloubku jejich znalostí. Pro svou provázanost 

s tématem lekce a procvičovanými situacemi by slovní zásoba z části Fórum měla být 

zařazena mezi prostředky určené k systematizaci.

Hlavními zdroji slovní zásoby jsou dokumenty A -  E v části Agir -  Réagir. I přes svůj 

lexikální potenciál však primárně neslouží k jejímu představení, ale k poskytnutí kontextu 

pro studované gramatické jevy. V případech, kdy jsou dokumenty použity také k 

prezentaci lexika, adaptují autoři vždy tutéž strategii. Studenti se seznamují s novými 

výrazy za asistence učitele, kdy jsou pomocí úkolů v učebnici vedeni k extrakci určité 

skupiny výrazů z textu. Jako příklad mohu uvést případ receptu ze strany 154, kdy je 

úkolem studentů vypsat názvy kuchyňských potřeb a slovesa určená k popisu přípravných 

operací. Správnost odhadu a význam slov je ověřen kontrolou s vyučujícím nebo například 

při skupinové práci se slovníkem.

Tento způsob zacházení se slovní zásobou má velké množství kladů. Je v souladu 

s principem autonomie, neboť rozvíjí učební strategie, jako jsou samostatná práce s textem 

a schopnost organizovat slova do skupin dle sémantické příbuznosti. Zapojení hned 

několika kognitivních procesů zároveň podporuje snadnější memorizaci. Vypisování 

z učebnice ošetřuje mimo jiné i problém tříd se smíšenými schopnostmi, avšak pro účely 

samostudia vytížených studentů je jeho efekt omezený. Bez návodu vyučujícího si studenti 

nebudou potřeby práce se slovní zásobou vědomi, neboť jim postačí přibližné porozumění 

článku. Pokud se ti pilnější z nich rozhodnou pro časově náročnou práci se slovníkem, 

nemusí vždy docílit kýženého výsledku z hlediska správnosti a pravděpodobně si 

neuvědomí ani pravidelnosti v sémantických vztazích, které by jim usnadnily učení.
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Proto jsem pro zachování navrhovaného způsobu při práci v hodině, nicméně pro potřeby 

domácí přípravy a opakování se mi jeví schůdnější ucelené představení vybraných obratů 

v Pracovních sešitech.

Až dosud jsem se věnovala částem, které slovní zásobu obsahují, ale nejsou určeny kjejí 

prezentaci. U rubriky Vocabulaire v části S'exprimer je situace odlišná. Zde jsou 

explicitně uvedeny dvě až tři skupiny výrazů k zapamatování. V sedmé lekci jsou to 

například „La ville“ shrnující názvy míst ve městě a „L'itinéraire“, který nabízí jednak 

škálu způsobů, jak se zeptat na cestu, jednak jazykový materiál pro poskytnutí odpovědi 

v podobě předložek a sloves. Pokud to umožňuje podstata slov, probíhá sémantizace 

pomocí obrázků nebo fotografií, které až na několik výjimek dostatečně výmluvně určují 

význam jednotlivých výrazů. V ostatních případech se studenti opět nevyhnou použití 

slovníku.

Kladem oddílu je, že jasně naznačuje, která část lexika má být studována. Jeho rozsah je 

však vzhledem k obsáhlosti lekce neuspokojivý. Jako příklad uveďme již zmiňované téma 

město. Skupina slov s názvem „La ville“ nabízí deset lexikálních jednotek, z nichž alespoň 

čtyři ( „ľhôtel“, „la poste“, „le cinéma“, „le théâtre“) budou studentům po roce a půl 

studia21 notoricky známé. Rubrika tedy téměř ztrácí smysl, neboť pro studenty 

nepředstavuje skutečnou jazykovou výzvu. Není to však proto, že by autoři učebnice 

podcenili schopnosti potenciálních studentů, ale proto, že oddíl Vocabulaire představuje 

pouze část lexika považovanou za společné minimum. Většina takto prezentovaných částí 

je totiž úzce spjata s osobním sešitem Carnet de route, na nějž se autoři při prezentaci 

slovní zásoby pravidelně odkazují (např.: „Complétez la fiche V7“) a který slouží k jejímu 

rozšíření.

Jak jsem již naznačila v popisu struktury učebnice Forum, úlohou sešitu Carnet de route 

je systematizace poznatků. Dává si za cíl naučit studenty organizovat výrazy tak, aby se 

k nim mohli vracet a průběžně je doplňovat. Slovní zásobu přímo nepředkládá, ale pouze 

poskytuje rámec pro její uspořádání pomocí tabulek, diagramů a obrázků včetně návodu, 

jak s ní dále pracovat. Předpokládá se, že student doplní seznamy položkami, které již zná 

nebo které vyhledá v zadaných dokumentech a připojí další výrazy dle svého zájmu a

21
dle sylabů školy Glossa
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potřeb. Oproti základnímu minimu v učebnici staví tedy Carnet de routě množství další 

slovní zásoby v individualizované podobě.

Je zřejmé, že procedura práce se slovní zásobou je zde stejné podstaty jako v rámci 

dokumentů části Agir — Réagir. Tento přístup je zcela v souladu s proklamovaným 

záměrem autorů podporovat autonomii studentů a využívat afektivní složky jejich 

osobnosti k umocnění výsledků učení. Také návody pro rozvoj učebních strategií jsou 

založeny na nej modernějších poznatcích o procesu osvojování lexikálních jednotek a jeví 

se jako velmi účinné. Mám zato, že zcela vyhovuje potřebám například základních škol, 

kde je možnost dlouhodobé práce a osobnost i učební styl žáků se teprve formují.

Ve vztahu k našim veřejným kurzům se tento přístup jeví jako nadstandard. Dospělí do 

kurzů přicházejí s jistými očekáváními. Ta je samozřejmě možné pozměnit, nikoli však 

takto radikálním způsobem. Část publika bude vždy preferovat jistotu, řád a jistou míru 

pasivity v přístupu k učení. Také nelze přeceňovat intelektuální a jazykové schopnosti 

účastníků kurzu. U průměrného frekventanta je málo pravděpodobné, že bude schopen 

aktivně rozhodovat o vhodném výběru slovní zásoby a nalézat kýžené sémantické vztahy. 

Kritériem pro výběr by kromě zájmu studenta měla být její frekvence a celková užitečnost.

Dalším klíčovým faktorem je časová náročnost. Pokud mají studenti pracovat se slovní 

zásobou mimo hodiny francouzského jazyka, je nutné strávit určitý čas zadáváním úkolu a 

vysvětlením, jakým způsobem mají studenti postupovat, nehledě na nutnost alespoň 

částečné zpětné vazby. Vzhledem k omezené časové dotaci znemožní doba strávená nad 

elaborací seznamů věnovat dostatek pozornosti samotné podstatě výuky, rozvoji 

dovedností a nácviku komunikativních situací. Při představování slovní zásoby je navíc 

důležitá pestrost a variace, zatímco samostatná práce se může jevit jako monotónní, a tedy 

demotivující.

I zde mohou vhodnou alternativu poskytnout Pracovní sešity. Kompromisem je zvětšení 

společného minima, čímž studentům poskytneme větší jistotu a ušetříme čas strávený prací 

se slovníkem. Zároveň je možné nechat volný prostor pro práci nad rámec hodin 

otevřeným rázem seznamů.
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Ve výčtu lingvistického materiálu nelze opomenout ani texty obsažené v sekci 

Interculturel. Ačkoli tvoří nepovinnou složku výuky, jsou cenným zdrojem tématické 

slovní zásoby, již je možno v seznamech rozpracovat. V sedmé lekci například poskytly 

podklad pro vytvoření seznamu s názvem „Transports en communu, který úzce souvisí 

s komunikativní náplní lekce. Tím, že budeme systematizovat pouze slovní zásobu 

k tématům, zbude ještě dostatek prostoru pro vlastní iniciativu a práci se slovníkem.

2.3.3.2 Procvičení

Jak uvádí například Scott Thornbury22, cílem procvičení látky by mělo být dosažení 

kompromisu mezi přesností při její aplikaci (accuracy) a plynulostí projevu (fluency). 

Existují studenti, kteří jsou velmi záhy schopni komunikovat, avšak jejich projev není 

zcela srozumitelný a obsahuje množství chyb. Na druhou stranu jsou i takoví studenti, kteří 

se vyjadřují velmi precizně, ale představuje pro ně značné úsilí vyjádřit své myšlenky. Aby 

bylo vyhověno oběma typům studentů, je logické zařadit nejprve aktivity s větší mírou 

kontroly a úzkým zaměřením, aby si studenti mohli nový jazyk „ohmatat“ a naučit se ho 

správně používat a později přikročit k volnějším aktivitám s větším komunikativním 

nábojem, kdy je jazyk již automatizovaný a student se může více soustředit na samotný 

obsah promluvy.

Co se týče aktivit nabízených Forem, převažují zde dva extrémy. Na jedné straně Fórum 

obsahuje značné množství analytických aktivit určených spíše k uvědomění a prezentaci 

látky, jež se vztahují především k dokumentům v části Agir -  Réagir, na straně druhé jsou 

to aktivity typu rolová hra nebo projekt vztahující se k části Vocabulaire, které vyžadují 

syntézu celé řady poznatků a schopnost plynulé produkce. Kontrolovaná fáze často chybí 

neboje ošetřena jedinou krátkou aktivitou.

Toto je například zadání k práci s textem na straně 139: „Relevez les verbes qui expriment 

un d ép la cem en tTento pokyn lze chápat jako podnět k vyhledání nového lexika a tedy 

jeho prezentaci. Aniž by si studenti měli možnost ověřit fungování nových výrazů a jejich 

správné kombinace, další zadání zní: „Imaginez un circuit ďune heure pour présenter

22 Thornbury, S.: How to teach vocabulary, Pearson Education Limited, Longman, 2002, s. 165
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votre ville ä un(e) ami(e) franqais(e) en visitě pour la premiére fois chez vous.1’ Tento úkol 

spadá svou komplexitou nikoli do oblasti kontrolovaného procvičení, ale volné produkce. 

Jsem přesvědčena, že bez předchozího nácviku nemohou studenti při plnění takto složitého 

úkolu uspět, neboť ještě neznají ani správné tvary nových slov ani kontext, ve kterém se 

používají a nový jev je zde kombinován se znalostí celé škály dalších jazykových 

prostředků. Lekce bohužel nenabízí žádná cvičení, jež by tento nedostatek kompenzovala.

Z daného příkladu nelze samozřejmě usuzovat na naprostou absenci kontrolovaných 

cvičení v učebnici. Alespoň jedno takové se vždy vyskytuje v oddílu Vocabulaire, 

například ve formě substitučního dialogu nebo asociačního cvičení. Také rubrika Pause - 

jeux nabízí mimo jiné jednu nebo dvě kontrolované aktivity poskytující možnost vrátit se 

k jevu při opakování. Přesto kontrolované procvičení zdaleka nepokrývá všechny základní 

probírané části lexika.

Chápu pokus autorů o příslovečné „hození do vody“ snahou přimět studenty ihned 

komunikovat. Ale zde je namístě zamyslet se nad dlouhodobým efektem takového 

počínání. Nejenže bude „plavání“ velmi namáhavé a student nebude chtít svědomím 

nedostatečné znalosti „do vody vstoupit“ , ale není jisté, podaří-li se mu „zůstat nad 

hladinou“, tedy úspěšně vyjádřit svou myšlenku a nové poznatky si zapamatovat tak, aby 

se k nim mohl vrátit a znovu je adekvátně použít.

Kontrolované procvičení slovní zásoby tímto považuji zajednou z nezastupitelných oblastí 

určených k pokrytí v Pracovních sešitech.

2.3.4 Slovní zásoba v pracovním sešitu Cahier ďexercices

2.3.4.1 Prezentace

Slovní zásoba obsažená v Cahier ďexercices přesahuje rámec prezentace v učebnici. 

Například v sedmé lekci, kde jsou ústředními tématy město, doprava a cestování, nabízí 

Cahier ďexercices rozšíření o součásti osobního automobilu a dopravní značky. V lekci 

osmé s tématem stravování jsou to pokrmy z jídelního lístku a nová slovní zásoba pro 

porozumění a psaní receptů. Toto lexikum není dále systematizováno ani procvičováno,
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každé rozšíření je poskytnuto v podobě jedné aktivity a lze ho tedy považovat spíše 

za obohacení, nikoli za hlavní součást obsahu lekce. Proto nepokládám za nutné zařazovat 

tuto nadstandardní slovní zásobu do Pracovních sešitů.

2.3.4.2 Seznam slovní zásoby

Součástí Pracovních sešitů je i seznam slovní zásoby. Nachází se pod nadpisem Lexique 

na konci pracovního sešitu a zahrnuje zhruba tisíc lexikálních jednotek seřazených 

abecedně. U každé jednotky je číslicí znázorněno, v které lekci se výraz objevil poprvé, 

dále následuje gramatická kategorie, například zvratné sloveso (verbe pronominal) a 

nakonec překlad do pěti světových jazyků. Přestože český jazyk není jedním z nich, bylo 

nutné zvážit, zdali korpus zvolený autory vyhovuje potřebám našich studentů a je-li reálné 

pouhým jeho překladem do češtiny vyřešit otázku systematizace slovní zásoby 

v Pracovních sešitech.

Po prozkoumání několika náhodně zvolených lekcí jsme s kolegyní došly k závěru, že 

podle předpokladů byla hlavním vodítkem pro výběr slov frekvence používání v běžné 

francouzštině a že seznam pokrývá většinu výrazů uvedených v textech části Agir-Réagir. 

Co se méně frekventovaných výrazů týče, zde bylo složitější odhadnout, podle jakého klíče 

autoři při výběru postupovali a v několika případech chyběly i výrazy mnou i mou 

kolegyní považované za základní. Pro ilustraci uvádím přepis jednoho z úvodních textů 

závěrečné, deváté lekce23 . Podtržené výrazy nejsou součástí nabízeného seznamu Slovní 

zásoby.

■ Excusez ma curiosité. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, déjà?

* Je suis coiffeur, vous le savez bien. Pourquoi?

■ Comme ça... Je vous regardais tailler votre haie... Tailler les branches et couper les cheveux, ce 

n 'est pas la même chose!

■ Oui, ie sais. Le jardinage, ce n 'est pas mon fort!

■ Écoutez, entre voisins, il faut s'entraider. Je vous taille votre haie et vous me coupez les cheveux.

■ Vous n 'avez rien à perdre, j'ai tout à y gagner. J'accepte votre proposition. Chacun son métier!

23 Unité 9, text č.3, s. 171
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Z úryvku je patrno, že nechybí základní slovesa jako ,faire“, „savoir“ nebo „regarder . 

Autoři zahrnuli i frekventované sloveso „couper“, zatímco „tailler“ s daleko užším 

významem se v seznamu logicky neobjevilo. Proti předpokladům však chyběla i slovesa 

„gagner“ a „perdre“, která do základní slovní zásoby jistě patří. Autoři se také vyhnuli 

slovům s gramatickou funkcí (zde se jedná například o slova „comme“ a „même“), jimž by 

sice tudenti měli na této úrovni rozumět, nicméně by také měli mít možnost ověřit si jejich 

význam v rámci textů předchozích lekcí.

Ačkoli se devátá lekce tématicky zabývá aktivitami k ukrácení volného času, chybí 

v seznamu například výraz Jardinage“, přestože se v lekci několikrát opakuje. Je možné 

argumentovat faktem, že si studenti budou moci sami jeho význam odvodit. Nicméně, 

pohnutka autorů byla pravděpodobně odlišná. Stejně jako „bricolage“, „escrime“ nebo 

„natation“ patří výraz Jardinage“ k centrálnímu tématu lekce a předpokládá se tedy, že 

bude předmětem prezentace v sekci Vocabulaire, eventuelně samostudia a stane se 

součástí individualizovaných seznamů nastíněných v Carnet de route. Méně jasná byla i 

volba slov „haie“ nebo “branche“, která s tématem také souvisejí, jsou méně 

frekventovaná než Jardinage“ a přesto jsou v seznamu uvedena.

Z hlediska volby slov na základě typických vazeb autoři také nebyli zcela systematičtí. 

Zatímco pro „cheveux“  zde nacházíme sloveso „couper“, sloveso „tailler“  užívané 

v kombinaci s „haie“ nebo „branche“ chybí. Stejné zákonitosti lze vysledovat i v pojetí 

slovní zásoby obsažené v pracovním sešitu Cahier d'exercices.

Již v této fázi bylo patrné, že bude třeba seznam slovní zásoby rozšířit s přihlédnutím 

jednak k frekvenci lexikálních jednotek, jednak k tématům jednotlivých lekcí. Nabízí se 

také zahrnout užitečná slovní spojení jako například „Qu'est-ce que vous faites dans la 

v/e?“, případně kolokace, které nejsou pro české publikum samozřejmé ( „tailler la haie“). 

Za nezbytné jsme s kolegyní shledaly slovní zásobu organizovat do menších a tedy 

přehlednějších celků nejen v rámci učebnice, ale například v rámci oddílů nebo 

dokumentů.
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2.3.4.3 Procvičení

Náplň oddílu Vocabulaire et ortographe ve cvičebnici Cahier d'exercices neodpovídá 

náplni oddílu Vocabulaire v učebnici. Jeho cílem je spíše slovní zásobu rozšířit o další 

oblasti, a to pouze pomocí několika nesouvisejících cvičení. Nejedná se tedy o procvičení 

ve vlastním slova smyslu, ale spíše o další prezentaci. Hlavní slovní zásobu procvičují 

především oddíly Interactions, S'exprimer a Point-DELF, kde se tak děje v rámci rozvoje 

komunikativních dovedností a uskutečňování jednotlivých řečových záměrů. Na Cahier 

d ’exercices se tedy s ohledem na základní procvičení cílového lexika nelze spolehnout.

Zde je opět patrné komunikativní zaměření učebnice a přednost komplexnějších úkolů 

před aktivitami procvičujícími izolované výrazy. S kolegyní jsme se rozhodly vyvážit 

komunikativní přístup také drilem a memorizací, a proto v Pracovních sešitech zařazujeme 

i kontrolovaná cvičení zaměřená na prezentované lexikální skupiny.
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2.3 .5  Gramatika

Systematickým představením gramatických fenoménů se v učebnici zabývá oddíl 

Connaître-Reconnaître, Grammaire. Právě nedostatky v jejich prezentaci a procvičení 

z hlediska frekventantů veřejných kurzů se staly hlavním impulzem k sestavení 

doplňkového materiálu.

2.3.5.1 Prezentace

Každá lekce představuje několik nových jevů, které spolu na první pohled sice nesouvisejí, 

odpovídají však probíraným komunikativním situacím. V deváté lekci jsou to například 

tvary subjonctivu, jeho základní použití a alternace s infinitivem, ale také vztažná zájmena 

a nahrazení nepřímého předmětu pomocí zájmen en a y.

Jak jsem již předeslala v předchozích kapitolách, prezentace látky vychází z principů 

rozvoje autonomie a probíhá stylem „découverte“. Studenti jsou pomocí návodných otázek 

a úkolů směřováni k objevení jednotlivých zákonitostí, které pak zaznamenávají do 

předem připravených tabulek tvarů a pravidel. Jako odrazový můstek používají autoři texty 

dokumentů části Agir-réagir obsahující cílový jazyk.

Vysvětlení každé poučky probíhá ve dvou etapách. Nejprve studenti analyzují vzorky 

jazyka a následně formulují pravidla s pomocí přehledů nastíněných částečně v učebnici, 

částečně v osobním sešitu Carnet de route. Procedura se opakuje, dokud učebnice 

nevyčerpá všechny relevantní aspekty jevu. Pak následuje krátké procvičení.

Takto jsou například prezentovány koncovky subjonctivu v deváté lekci24:

I Les term inaisons

II faut que je  dis-e que n o u s...

que tu . . .  que v o u s...

qu'il/elle... qu 'ils /elles...

24 Forum, s. 176
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Student, veden pokyny v analytické části prezentace, sám vyhledá tvary v nabízených 

dokumentech, aby je mohl dále systematizovat do nabízených schémat. V případě 

koncovek subjonctivu je značná šance na úspěch bez pomoci učitele, avšak totéž nelze 

zaručit u dalších, komplexnějších jevů.

Velkým kladem metody „découverte“ je expozice studenta vůči novému jazyku dříve, než 

je prezentován. Student sám zjistí, jak jazyk funguje, čímž je odstraněna obava 

z neznámého. Tím, že namísto pasivního předložení látky zapojíme studentovy 

myšlenkové procesy, zajistíme také jeho plnou koncentraci na probíraný jev a přispějeme k 

lepšímu osvojení. Za nevýhodu se všeobecně považuje časová náročnost prezentace, 

stejně jako příležitostný matoucí efekt, kdy se student neorientuje ve smyslu zadaných 

pokynů. Další nevýhodou z hlediska eventuálního samostudia je zmíněná asistence 

vyučujícího. Role facilitátora obnáší studenta vést během celého procesu, aby učitel 

nakonec potvrdil správnost jeho hypotézy a pomohl mu doplnit příslušné pravidlo. Tento 

postup vylučuje samostatnou práci hned z několika důvodů. Pokyny v cizím jazyce, ač 

zjednodušené, představují určitou psychickou bariéru. Orientace studenta je ztížena i 

značnou koncentrací definic a užitím jazykové terminologie. Nejzávažnějším důvodem je 

bezesporu absence zpětné vazby, kdy se student ocitá bez kýženého pravidla k naučení 

(viz. ukázka). Carnet de route v tomto případě situaci ještě více komplikuje, neboť 

formulace nejsou organizovány stejným způsobem jako v učebnici. Soustředění studentů 

není pak věnováno poučce samotné, ale spíše pochopení logiky autorů.

Zbývá alternativní možnost odvolat se na souhrn gramatiky uvedený pod názvem Mémento 

grammatical na konci učebnice. Zde se na dvou odlišných místech dozví jednak o použití, 

jednak o koncovkách subjonctivu. Tento souhrn je však velice stručný a neuvádí 

nepravidelné tvary ani základ, od kterého se subjonctif tvoří. Popis použití je i přes snahu 

autorů o zjednodušení a poskytnutí příkladů formulován takovým jazykem, že student bez 

předchozího seznámení s jevem může význam pouze odhadovat. Pro ilustraci uvádím 

přepis ze strany 204:

c Le subjonctif

Il s'emploie après les déclencheurs il faut que et pour que:

après il fau t que, il exprime l'obligation: Il faut que tu viennes. Ah bon? Tu veux que je  viennes? 

après po u r que, il exprime le but: Il a fait tout ça pour que tu sois heureux.
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Upozorňuji mimo jiné na chybu ve tvaru subjonctivu v příkladu po il faut que, kdy namísto 

,je vienne“ je uveden tvar ,je  viennes“. Každá chyba tisku může mít při takto stručném 

výkladu značně matoucí vliv.

Prezentace gramatiky se jeví dalším ze stěžejních elementů, jež je třeba zahrnout do 

Pracovních sešitů v podobě jasného výčtu pravidel, který by kompenzoval nekompletní a 

ne zcela přehledné poučky v učebnici.

2.3.5.2 Procvičení v učebnici

Ani procvičení látky není v učebnici bohužel dostatečné. Pro každý jev, ať je jakkoli 

komplexní, jsou nabízeny nejvíce dvě aktivity. Proporce mezi délkou prezentace a 

možností procvičení je propastná, jak je zřejmé z následujícího příkladu. Zatímco při 

objevování čtyř zákonitostí rozkazovacího způsobu musí studenti projít sedmi různými 

etapami analýzy25, k základnímu osvojení poznatků si musí vystačit se dvěma cvičeními. 

Cvičení navíc spojují více aspektů najednou, což je v počátečním stadiu osvojování pro 

studenta velmi náročné. K úspěchu aktivit nepřispívá ani jejich jazyk, který nezřídka 

přesahuje jazykové kompetence studentů a odvádí jejich pozornost od samotného jevu.

Tento názor je podložen i praxí ve třídě, kde jsem navrhovaná cvičení z výše zmíněných 

důvodů přestala zcela používat.

2.3.5.3 Procvičení v Ca/tier d 'exercices

Narozdíl od slovní zásoby, již patrně považují za snadněji osvojitelnou během 

komunikativních aktivit a individuální analytické práce, se autoři procvičení gramatiky 

věnují systematičtěji. Nejenže náplň oddílu Grammaire v pracovním sešitu Cahier 

ďexercices přesně odpovídá probírané látce, ba dokonce je ke každému jevu nabídnuto i 

několik krátkých cvičení. Jedná se o série se stoupající náročností, od pouhého procvičení 

tvarů doplněním do textu až k samostatné konstrukci věty nebo jejích částí s užitím

25 Fórum, s. 140-141
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cílového jazyka. Své místo zde mají také konsolidační aktivity (užití minulých časů, 

imperativ ve spojení se zájmenem, apod.).

Kromě zásoby aktivit je třeba též ocenit ústupek od původních trendů v oblasti jazyka 

cvičení. Je zřejmé, že věty byly konstruovány k didaktickým účelům. Jsou v souladu 

s proklamovaným důrazem na smysluplnost používaných vzorků jazyka a jejich návaznost 

na skutečný život (srov.: „Jest vaše kniha mezi modrým a červeným perem?“26) a zároveň 

s požadavkem na užití zjednodušeného vyjádření tak, aby se studenti mohli plně soustředit 

na nový jev. Cahier ďexercices tedy vyhovuje potřebám kontrolovaného procvičení látky 

a lze ho v tomto ohledu dobře využít jako doplňkový materiál.

Z charakteristiky vyplývá, že primární funkcí Pracovních sešitů by měla být především 

prezentace gramatiky jako takové a nikoli její procvičení. Zařazení gramatických cvičení 

se mi přesto jeví jako nezbytné a to ze dvou základních důvodů. Prvním z nich je idea 

Pracovních sešitů jako komplexní pomůcky s vyloučením nutnosti odkazovat se na další 

materiály. Jelikož možnost ověřit si pochopení prezentované látky je nedílnou součástí 

osvojovacího procesu, nelze případné procvičovací aktivity eliminovat. Druhým důvodem 

je fakt, že podstata mluvnických fenoménů je natolik mnoholičná, že je třeba zažívat 

většinu z nich dlouhodobě. Potřeba řádného procvičení nemůže tedy být ošetřena pouze 

několika cvičeními, ale naopak celou jejich škálou tak, aby bylo možné se k jevům 

průběžně vracet.

~6 Jelínek, S.: K vývojové charakteristice cvičení v učebnicích cizích jazyků. Cizí jazyky 2003-2004, č. 5, 
s.166
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2.3.6 Funkční fráze

Kromě základních stavebních kamenů jazyka, kterými jsou slovní zásoba a gramatika, se 

autoři dle zásad komunikativní výuky věnují také funkčním frázím. Jejich spontánní 

použití je součástí takzvané sociolingvistické kompetence27 a tedy jedním z 

komunikativních vrcholů lekce. Své místo mají i v Pracovních sešitech.

2.3.6.1 Prezentace

Tento praktický jazykový materiál je v každé lekci poskytován oddílem Production orale 

-  S'exprimer. Zde, ve formě barevných tabulek s názvem Outils pour... jsou nabízeny 

prostředky pro jednotlivé komunikativní funkce od těch základních jako Jak se představit 

(Se présenter) v první lekci až po složitější, například Jak vyjádřit souhlas, nesouhlas 

{Exprimer son accord, son désaccord) nebo Jak vyjádřit svůj názor {Porter un jugement) 

v lekci deváté. Komunikativní náplň tabulek se vždy odvíjí od cílů specifikovaných 

v Jazykové smlouvě {Contrat d'apprentissage) na začátku lekce.

Z definice komunikativní kompetence vyplývá, že jedním ze základních předpokladů 

skutečné komunikace je možnost výběru jazykových prostředků na základě okolností28. 

Student není nucen pouze kopírovat, co mu bylo předloženo, ale má možnost volby na 

základě vlastního cítění. To se autoři pokusili zohlednit, a proto každá z tabulek Outils 

nabízí hned několik možných způsobů, jak se v dané situaci vyjádřit. Způsoby se 

liší různým emocionálním nábojem, stupněm formality či naléhavostí. Pro realizaci 

jednoho záměru tak vzniká škála možných prostředků. Jako příklad uvádím vzorek frází 

nabízených v deváté lekci na straně 181 :

^PROPOSER OU SUGGÉRER DE FAIRE QUELQUE CHOSE/JAK NÉCO NAVRHNOUT (p. 181)
Je vous propose de faire une partie de 
tennis.

Navrhuji zahrát si partii tenisu.

On pourrait/vous pourriez faire les courses. Mohli bychom/byste jít nakupovat.
Est-ce que tu veux m'accompagner... ? Chceš mě doprovodit ?
Vous avez envie de faire une promenade ? Máte chuť jít na procházku ?
J'aimerais bien aller au marché. Et vous ? Rád bych šel na trh. A vy ?

27 Tagliante, Ch.: La classe de langue, Paříž,CLE International, 1994, s. 36
28 ibid., s. 37
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Co se typologie nabízených prostředků týče, vždy se jedná o celé věty. Někdy je uvedena 

hotová fráze k použití tak, jak ji autoři předkládají („Je ne suis pas d 'accord.“ -  

Nesouhlasím.), jindy je prezentována pouze relevantní struktura s možností doplnění dle 

situace (,Je suis désolé(e), malheureusement, -  Je mi líto, bohužel... ) nebo záměny 

jednotlivých elementů („Un francophone, c'est quelqu'un qui parle f r a n ç a i s -  

„Francophone" je  někdo, kdo mluví francouzský. ). Tak mohou studenti například 

flexibilně utvořit spojení jako ,Je suis désolée, malheureusement je  dois encore régler 

quelques a f f a i r e s -  „Je mi líto, bohužel musím ještě vyřídit několik z á le ž i to s t ínebo 

„Un jardinier, c'est quelqu'un qui s'occupe du j a r d i n -  Zahradník je  někdo, kdo se 

stará o zahradu

Nepravidelnost v oddílu Production orale -  S'exprimer představuje tabulka Outils pour 

réserver des places à un spectacle29, kde se prostředky pro vyjádření dané komunikativní 

funkce ( „Je voudrais trois places pour la séance de 16 heures“) směšují s větami, které by 

se daly označit spíše jako užitečné fráze pro danou situaci ( „II faudra retirer vos places à 

la caisse une demi-heure avant le début de la p ièce“). V tomto případě není název rubriky 

„Fonctions “ zcela přesný. I tyto fráze však uvádím, a to z důvodu příslušnosti k oddílu v 

učebnici.

2.3.6.2 Procvičení v učebnici

Ze zmiňované definice komunikativní kompetence (C.Tagliante30) je také zřejmé, že 

studenti nemusí všechny nabízené možnosti aktivně ovládat. Měli by jim však rozumět, 

pokud se ostatní mluvčí rozhodnou je použít. Je na učiteli, aby tyto prostředky prezentoval, 

ozřejmil jejich významové nuance a vedl studenty k správnému použití v odpovídajícím 

kontextu. Pokud kniha sama nenabízí takto orientované úkoly, je úkolem vyučujícího klást 

návodné otázky, jejichž cílem je pomoci studentovi rozpoznat situační kontext jako 

postavení mluvčích, místo, apod., upozornit na případné pravidelnosti ve struktuře a 

především používání struktur důkladně procvičit.

29 Forum, s. 163
30 Tagliante, Ch.: La classe de langue, Paříž,CLE International, 1994, s. 47
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Učebnice po prezentaci nabízí kontrolované procvičení, kdy studenti v nástinech situací 

reagují pomocí nabízených frází, a tak si ještě jednou za asistence vyučujícího ověří 

vhodný kontext. Pak přichází těžiště celé práce, a to použití v dialozích. Studenti pracují 

v párech a procvičují rozhovory v situacích zaměřených na jednu nebo dvě související 

funkce. Nakonec je zařazena syntéza v podobě komplexního úkolu -  rolové hry, při které 

je třeba využít všech typů nabízených Outils společně se znalostmi z předcházejících lekcí, 

nejen jazykovými, ale i faktickými. Přestože nejsou vždy zařazeny všechny ze 

jmenovaných kroků, osvojení postupuje logickým způsobem od kontrolovaných aktivit k 

aktivitám s výraznějším komunikativním potenciálem, kdy postupně klesá 

předvídatelnost reakcí a rozšiřuje se okruh potřebných jazykových prostředků.

I přes logickou progresi procvičovacích aktivit se osvojování tohoto žánru frází obvykle 

jeví jako problematické. Tento fakt je způsoben dichotomií mezi kontrolovaným 

osvojováním jazyka a skutečnou komunikací. Vyjdeme-li ze způsobu myšlení studentů, je 

nasnadě, že roli ve výběru prostředků budou kromě výše zmíněného funkčního hlediska 

hrát také afektivní složky a lingvistická dostupnost. Ze zkušenosti s oddílem mohu 

konstatovat, že kritériem pro výběr fráze není na prvním místě její funkční použití, ale 

obvykle jsou to schopnost okamžité reprodukce ze strany studenta nebo osobní zalíbení. 

Studenti tak volí výrazy, se kterými se již setkali, ty, které jsou pro ně snadno 

zapamatovatelné například díky délce nebo koncentraci nových výrazů nebo jednoduše ty, 

které jsou pro ně atraktivní bez ohledu na správný kontext. Chceme-li docílit větší 

variability, je nezbytným předpokladem věnovat se před fází produkce důkladnému 

procvičení. Vyučující si musí být přesně vědom stanoveného cíle a mít ho na zřeteli během 

provádění všech aktivit. Při samotné produkci hraje roli schopnost vyučujícího motivovat 

studenty vyjádřit se a použít nově osvojené prostředky.

2-3.6.3 Procvičení v Cahier d 'exercices

Po prozkoumání obsahu pracovního sešitu Cahier ďexercices jsem byla nucena 

konstatovat, že sice nabízí neobvykle velké množství jak ústních tak písemných 

komunikativních aktivit, avšak v rámci lekce žádná z nich přímo nekoresponduje 

s obsahem rubrik Outils. Tyto aktivity jsou syntézou dovedností a mohou být použity
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pouze k ověření, do jaké míry si studenti dané fráze zažili a jsou-li schopni je běžně 

používat.

Obsah oddílu Production orale -  S'exprimer nebývá při výuce obvykle doceněn. Přes 

nároky kladené na učitele jsou jeho rysy, zejména komunikativní zaměření, pro studenty 

velkým meritem. Proto by měl být obsah oddílu zahrnut i v Pracovních sešitech. Při 

samostudiu sice nebude možné dát probírané látce praktickou dimenzi, ale cíleně sestavený 

doplňující materiál může významně napomoci k zažití jednotlivých funkcí poskytnutím 

příležitostí pro tak důležité kontrolované procvičení.

31



2.3.7 Poznámka k rozvoji komunikativní kompetence

Ačkoli rozvoj komunikativní kompetence studenta nesouvisí přímo s uspořádáním 

Pracovních sešitů, promítá se tato složka do obsahu učebnice a tedy i do obsahu jejich 

doplňkového materiálu. Právě docílení dostatečné schopnosti komunikovat by mělo být 

hlavní náplní výuky, a proto považuji za vhodné se o ní detailněji zmínit.

Christine Tagliante ve své knize La classe de langue31 přisuzuje komunikativní 

kompetenci čtyři základní komponenty. První z nich je kompetence lingvistická, tedy 

ovládnutí produktivních a receptivních jazykových dovedností s využitím gramatických, 

lexikálních a fonologických znalostí. Dále hovoří o kompetenci sociolingvistické, též 

zvané pragmatická32, o které se podrobněji zmiňuji v kapitolách 2.3.6.1 a 2.3.6.2. Třetí 

kompetence se nazývá diskurzivní nebo také enonciativní a vztahuje se jednak 

k prostředkům textové koheze a koherence, jednak k záměru, který se za promluvou 

skutečně skrývá. Poslední z oblastí je kompetence strategická, jež obnáší schopnost 

kompenzovat nedostatečnost v jazykovém vyjádření nebo zefektivnit svůj projev 

alternativními verbálními nebo neverbálními prostředky.

Zatímco lingvistická kompetence je náplní výuky a tedy i učebnic již od počátků 

jazykového vzdělávání, ostatní tři, které patří do oblasti parole , tedy aktuální aplikace 

jazykových dovedností, začaly být uplatňovány až v posledních dekádách v souvislosti se 

souborem poznatků shrnutých pod hlavičkou komunikativního přístupu. Jejich zařazování 

do učebnic i do výukového procesu probíhá velmi pozvolně, a proto je třeba jejich 

přítomnost ocenit. Jak vyplývá z rozboru funkčních frází nabízených oddílem Production 

orale - S'exprimer, učebnice Fórum 1 klade důraz na kompetenci sociolingvistickou. 

Diskurzivní kompetenci se autoři explicitně věnují až v učebnici Fórum 2, neboť 

předpokládá podstatně hlubší lingvistické znalosti. Kompetencí, již lze naopak rozvíjet již 

od počátku, je kompetence strategická. V učebnici Fórum se objevuje například v podobě 

kompenzačních strategií, jejichž znalost může významně pomoci zvýšit komunikativní 

potenciál studenta.

31 Tagliante, Ch.: La classe de langue, Paříž,CLE International, 1994, s. 47 p 9nn0 57
32 např. Hedge, T. Teaching and Learning in the Language Classroom, Oxford University
33 Hendrich, J. a kol.: Didaktika cizích jazyků, Praha, SPN, 1988, s. 129
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Kompenzační strategie jsou dovednosti, díky kterým se mluvčí „...při nedostatku 

výrazových prostředků [se] vyhne obtížím a použije těch výrazů, které se mu pohotově 

vybavují (tj. které si aktivně osvojil)“34 Jazykové prostředky pro jejich rozvoj nejsou sice 

v učebnici systematizovány, objevují se však průběžně například v článcích k jednotlivým 

lekcím: „Excusez-moi, je  voulais dire...uis nebo dokonce v rubrice Outils, jak je tomu 

například v deváté lekci, kde si studenti mají možnost osvojit způsoby opisu jim 

neznámého slova:

4. DÉFINIR OU DONNER UNE PRÉCISION /JAK DEFINOVAT NEBO UPŘESNIT (p. 181)

Un francophone, c'est quelau'un aui Darle 
français.

Frankofon je někdo, kdo hovoří 
francouzský.

Le dîner, c'est le repas qu 'on  prend le 
soir.

Večeře ie jídlo, které iíme večer.

C'est une chose qu 'on  peut acheter dans 
une...

Je to něco, co můžeme koupit v ...

C'est une chose qui est utile pour... Je to něco, co je užitečné pro/k ...
C'est une chose dont on se sert pour... Je to něco, co používáme pro/k...
C'est un endroit où on gare sa voiture. Je to místo, kde parkujeme auto.
Jardiner, c'est quand on s'occuDe du 
jardin.

Zahradničit je, kdvž se staráme o 
zahradu.

Učebnice Fórum se kompenzačním strategiím nevěnuje systematicky, a proto ani 

v Pracovních sešitech nejsou zařazeny jako samostatná rubrika. Přesto vždy, když se 

vyskytnou, využívám příležitosti a studentům jejich znalost zprostředkuji (viz. např. 

cvičení 8.636).

34 Zelenková, D.: O kompenzačním vyjadřování v učebnicích cizích jazyků. Cizí jazyky 2000 -2001, č. 4, s. 
114

35 Fórum, s. 136
6 Pracovní sešit Unité 8, s. 6
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3. Pracovní sešity

3.1 Teoretická východiska Pracovních sešitů ve srovnání s Forem

Vztah mezi učebnicí Forum a Pracovními sešity jasně demonstruje dnešní směřování 

k lingvodidaktickému pluralismu37. Je typickým produktem současné situace v didaktice 

cizích jazyků, kdy je vyučujícímu nabízena celá řada lingvistických a psychologických 

konceptů, které se v minulosti pokládaly často za neslučitelné38. Úlohou vyučujícího je, 

aby ze všech možností zvolil nej optimálnější prostředky k dosažení výukových cílů u 

konkrétních studentů, aniž by se k některým konceptům jednoznačně upínal a jiné 

zatracoval.

Zatímco učebnice Forum je zdařilým příkladem pedagogického eklektismu („éclectisme 

pédagogique“)39 vycházejícího z principů shrnutých pod hlavičkou komunikativního 

přístupu, Pracovní sešity mají dle své definice tendenci Forum doplňovat jak z hlediska 

informativního, tak z hlediska některých metodických východisek. Rozšiřují tak spektrum 

prostředků, které pomáhají studentům uspět ve studiu cizího jazyka.

I přes jejich doplňující ráz nelze ani Pracovním sešitům upřít ohled na komunikativní 

potřeby studentů, neboť komunikativní přístup je hlavní učební strategií školy Glossa. 

Tam, kde se cíle učebnice a Pracovních sešitů rozcházejí, jsme některé z komunikativních 

principů musely upozadit, některé se promítají do materiálu alespoň v omezené míře.

Základním principem učebnice Forum je bezesporu praktická orientace studia, které má 

studentovi umožnit domluvit se pomocí cizího jazyka v běžných situacích. Jeho obsah je 

určen vztahem k Evropskému referenčnímu rámci pro výuku cizích jazyků40. Zde použité 

deskriptory formulují výsledky učení jako dovednosti, které bude student schopen uplatnit 

v komunikaci s dalšími mluvčími cílového jazyka. Jazykové jevy jsou pojaty pouze jako

37
Choděra, R. a kol.: Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí, Editpress, 2001, str. 164

38 Hendrich, J. a kol.: Didaktika cizích jazyků, Praha, SPN, 1988, s. 274
Salins, G.-D. de, “Méthodologie, éclectisme ... et bricolage pédagogique in : Français dans le monde, No
280, p. 39-43
Council for Cultural Co-operation, Educational Committee, Modern Languages Division : Společný 
evropský referenční rámec pro jazyky: Učení, vyučování a hodnocení, 1. vydání, Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2001, ISBN 80 -  244 -  0404 -  4
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prostředek k dosažení cíle a při jeho realizaci představují pouze jeden z mnoha faktorů. 

Praktickému cíli odpovídá i jejich volba, která se promítá jak do obsahu učebnice tak do 

obsahu Pracovních sešitů.

Dalším projevem komunikativního přístupu je důraz na rozvoj takzvané sociolingvistické 

kompetence41, která vyžaduje použití funkčních frází a schopnost jejich významového 

odstínění s ohledem na místo, adresáta a další situační faktory. Vědomy si jejich 

důležitosti, věnujeme jim v Pracovních sešitech samostatnou sekci s názvem Fonctions.

Stejně jako autoři For a, ani my nezanedbáváme roli afektivních faktorů studentovy 

osobnosti, neboť „vše, čeho dosáhneme ve vyučování, závisí v konečném důsledku na tom, 

co se děje v psychice studenta.“42 Snažíme se získat si ho hned několika způsoby. Vědomy 

si síly haló efektu, který může zcela zničit učební snahy, jsme kladly důraz na lákavý 

vzhled materiálu a pravidelnou strukturu, která přispívá k rychlé orientaci. Informace jsou 

podány stručně a přehledně s podporou českého jazyka, který je zaručeným lékem na 

odstranění nejistoty při práci s cizojazyčnou učebnicí. Ani rozsah sešitů a jejich 

jednotlivých segmentů nepůsobí odrazujícím dojmem přílišného množství informací a 

zároveň poskytuje kýženou podporu. Alespoň v omezené míře užíváme personalizace, a to 

jednak ve cvičeních, které se týkají například osobních zkušeností studentů, jednak v určité 

volnosti při doplňování seznamů slovní zásoby. Neméně důležitá je motivace úspěchem při 

vystavení cizímu jazyku, jenž se snažíme zaručit názorným vysvětlením gramatických jevů 

ve francouzštině.

Dalším společným rysem Fora a Pracovních sešitů je důraz na zvukovou podobu řeči, 

spojený s komunikativním principem porozumět a být pochopen („to understand and to be 

understood“43), a tedy s dnes upřednostňovaným rozvojem receptivních a produktivních 

dovedností. Zatímco autoři pracují převážně se suprasegmentálními elementy, například 

s vlivem intonace na význam výroku a rytmem promluvy, my j e z  praktických důvodů 

vylučujeme a naopak se více zabýváme zvukovou stránkou jednotlivých slov nebo 

slovních spojení. Poskytujeme studentům návod pro jejich správnou výslovnost v podobě 

fonetické transkripce vybraných lexikálních jednotek a tvarů nepravidelných sloves.

^  Tagliante, Ch.: La classe de langue, Paříž,CLE International, 1994, s. 36
43 Lojová, G.: „Výuka psycho lingvistiky“ in: Cizí jazyky, roč. 41, č. 3-4, s. 39-41 

Ur, P.: A Course in Language Teaching, Cambridge University Press, 1996
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Učebnicí hlásaný rozvoj autonomie studenta nebylo ve smyslu, jak o něm referovala 

například Eva Tandlichová na 21. celostátním semináři k teoretickým základům didaktiky 

cizích jazyků44 možné v Sešitech uplatnit, neboť platnost definice autonomního učení se 

vztahuje především na podmínky samotného výukového procesu ve třídě ve vztahu žák - 

učitel, žák - okolí, případně žák -  žák, zatímco těžiště Pracovních sešitů tkví v samostatné 

práci. Za důsledek důrazu na rozvoj autonomie lze pravděpodobně považovat samotné 

vytvoření Pracovních sešitů jako jednoho z jejích nástrojů. Systematizující ráz materiálu 

totiž poskytuje alternativní možnost ke stylu práce navrhovaném v učebnici a tedy 

k podpoře individuálních učebních stylů.

Princip rozvoje autonomie byl jednoznačně porušen při tvorbě seznamů slovní zásoby. 

Namísto uplatnění vlastní iniciativy při vyhledávání a zaznamenávání slov jsou studenti až 

na několik výjimek postaveni před hotové seznamy připravené k memorizaci. Jsou tak 

připraveni o možnost volby výrazů i způsobu jejich uspořádání. Potřeba vnesení 

pevnějšího řádu do třídy studentů s různícím se profilem však ukázala tento postup jako 

nezbytný.

Také pro prezentaci gramatiky volíme odlišný způsob než učebnice. Není to proto, že 

bychom nesouhlasily s východisky autorů, ale naopak proto, aby Fórum a jeho Pracovní 

sešity byly komplementárními součástmi jednoho celku a studenti měli možnost zpětné 

vazby. Deduktivní přístup použitý v učebnici vyžaduje přítomnost vyučujícího jako 

facilitátora a neumožňuje samostatnou práci. Proto jsou studentům poskytnuta pravidla, 

která mohou aplikovat v nabízených cvičeních.

Více o teoretických základech pro zpracování slovní zásoby a gramatiky uvádím přímo 

v kapitolách Vocabulaire a Grammaire.

44 Tandlichová, E.: K rozvíjaniu autonómie pri príprave učitelov cudzích jazykov. Cizí jazyky 2005-2006, č. 

1, s. 79

36



3.2 Základní rysy materiálu

■ Systematičnost a respekt struktury učebnice

Pracovní sešity byly od počátku koncipovány jako doplňkový materiál. Bylo tedy velmi 

důležité, aby co nejlépe kopírovaly strukturu učebnice a studenti se v nich při hledání 

informací dobře orientovali. Proto jsou všechny Sešity pojaty stejným způsobem a obsahují 

totožné oddíly seřazené vždy ve stejném pořadí. Každý Pracovní sešit je rozdělen na tři 

základní okruhy, které bylo možné pro potřeby studentů systematizovat - slovní zásobu 

(Vocabulaire), gramatiku (Grammaire) a funkční fráze {Fonctions). Název okruhu je 

zřetelně oddělen nadpisem. Slovní zásoba je rozdělena tématicky a kromě hlavních témat 

se část seznamů vztahuje i k jednotlivým dokumentům učebnice (A, B, C, D, E a 

dokumenty sekce Interculturel). Pořadí gramatických jevů i jednotlivých pouček přesně 

odpovídá řazení v učebnici. Jsou ve většině případů také vysvětlovány stejným způsobem 

s použitím původních tabulek a přehledů. Pokud není vztah k učebnici dostatečně zřejmý, 

uvádím odkazy na čísla stránek, označení dokumentu a názvy oddílů tak, aby student 

přesně určil, odkud daná látka pochází. Také volba jazykových prostředků při zadávání 

instrukcí se odvíjí od výrazů používaných v učebnici Forum tak, aby si studenti zažili ty 

nej frekventovanější obraty. V případech, kdy používám terminologické výrazy pro 

vysvětlení gramatických jevů, volím také stejné pojmy jako autoři.

■ Srozumitelnost a názornost

Přestože jsem jazykem Pracovních sešitů zvolila francouzštinu, není pro studenty obtížné 

porozumět vysvětlením ani zadáním. Jazyk je zjednodušený a opírá se o četné příklady 

doplněné českým překladem. Názornost je podtržena grafickým členěním, střídáním typů 

písem a systematizací jevů do tabulek.

■ Poutavost

Mým cílem bylo kromě poskytnutí informací studenta zaujmout, povzbudit ho a učinit 

proces učení příjemným. Proto jsem zvolila méně formální typ písma (Tahoma), používám 

barevné grafické prvky a v zadání některých cvičení využívám obrázků. Výsledný celek 

působí přátelštěji než obvyklé doplňkové seznamy gramatických jevů a slovní zásoby.
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■ Přehlednost

K přehlednosti materiálu přispívá především jeho grafické zpracování. Díky pravidelně 

opakujícím se symbolům se student přesně orientuje v jednotlivých sekcích. Dvojitý 

rámeček obsahuje číslo lekce a tím naznačuje začátek Pracovního sešitu, jednoduchým 

rámečkem jsou odlišeny jednotlivé oddíly (Vocabulaire, Grammaire, Fonctions). Další 

barevné znaky k upřesňují charakter poskytovaných informací.

„Plamen“ označuje novou sekci slovní zásoby nebo nový gramatický jev.

0  Vykřičník doplněný upozorněním „Attention!“ upozorňuje na výjimku 

' H  v pravidlech nebo na jev, který je předmětem častých chyb.

je výzvou k intenzivní práci, kdy je třeba si zapamatovat sadu tvarů či pouček 

(např. nepravidelné tvary subjonctivu nebo předložkové vazby sloves).

Šipka vyzývá studenta, aby si nabyté znalosti ověřil na nabízených cvičeních.

Uspořádání učiva v tabulkách zaručuje jeho efektivní pochopení.

■ Vyčerpávající charakter

Obsah Pracovních sešitů lze ve vztahu ke komunikativním cílům učebnice označit za 

vyčerpávající. Z hlediska množství informací věrně kopírují obsah jednotlivých lekcí. 

Pokrývají jak slovní zásobu danou komunikativními situacemi, tak jazyk nabízených textů 

a zároveň nechávají studentovi prostor pro rozšiřování repertoáru výrazů. V gramatice 

přinášejí kromě látky dané sylabem některé informace navíc a to především u jevů, kde 

studenti často chybují nebo tam, kde lze pro lepší pochopení uplatnit srovnání s českým 

jazykem. Student by tak měl mít k dispozici veškerý materiál, který potřebuje k orientaci 

v látce, jejímu procvičení a dosažení stanovených komunikativních cílů, aniž by musel 

konzultovat jiné zdroje.
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3.3 Jazyk Pracovních sešitů

Východiska Pracovních sešitů se od východisek učebnice částečně liší. Oproti stálé 

intervenci učitele při práci s učebnicí a s Carnet de route byla základní podmínkou Sešitů 

schopnost studenta materiál samostatně používat. Výhodou na naší straně byla možnost 

operovat při shrnutí a procvičení látky českým jazykem. Ta se jevila jako samozřejmá 

například u seznamů slovní zásoby, které by jinak ztratily smysl. Přesto jsme hlavním 

jazykem Sešitů zvolily jazyk francouzský, a to z následujících důvodů.

Přestože cílem Pracovních sešitů je zejména zjednodušit studentům práci, nelze opomíjet 

pěstování jejich samostatnosti při vystavení cizímu jazyku. Našim záměrem bylo 

především usnadnit studentům manipulaci s učebnicí tím, že si zažijí základní, často 

frekventované výrazy a podpořit jejich schopnost orientovat se ve frankofonním textu. 

Důležitou roli zde hrají také motivace a podpora sebedůvěry. Pokud si například studenti 

chtějí procvičit gramatický jev, musí nejprve porozumět zadání cvičení. Jsou tak postaveni 

do situace se skutečnou komunikativní potřebou. Této možnosti je třeba využít, neboť 

odpovídá samotnému cíli výuky. Zjednodušené vysvětlení gramatiky v cizím jazyce 

odstraní nutnost překladu, student si ověří, čeho je schopen a bude se méně obávat 

vystavení dalším cizojazyčným textům . Francouzština se tak stane nejen předmětem, ale i 

nástrojem studia.

3.3.1 Pokyny ke cvičením

V souladu s výše zmíněnými principy jsou všechny úkoly již od počátku zadávány pouze 

ve francouzském jazyce. Při formulaci pokynů jsem dbala na zavedení pevného inventáře 

výrazů, které jsem volila tak, aby korespondovaly s výrazy používanými autory v učebnici 

a pracovním sešitu Cahier d'exercices. V prvních lekcích se pro usnadnění porozumění 

objevují pokyny velmi heslovitého charakteru: „Professions. C o m p l é t e z repertoár 

výrazů je omezený a často se objevují mezinárodní slova („équivalent“, „combinaison“, 

„tableau“ ) tak, aby jim porozuměl i skutečný začátečník. Později, když lze u studentů 

předpokládat hlubší jazykové znalosti se struktura vět stejně jako v učebnici stává 

komplikovanější a přibývá nových spojení. Hlavní roli zde hraje především skupina sloves

39



typu „é c r i r e „t r o u v e r „a s s o c ie r „ajouter“ ve tvaru imperativu. K nim se pak pojí 

výrazy jako například „e x p re ss io n „ci-dessus“ nebo celé fráze „remettez dans 1'ordre 

„suivez V e x e m p le apod. Zásadním kritériem při volbě slovní zásoby byla efektivita a 

rychlé porozumění ze strany studenta. Proto jsou výsledné pokyny, stejně jako v učebnici 

nebo pracovním sešitu značně zjednodušené a představují kompromis mezi srozumitelností 

a autenticitou, čímž odpovídají současným metodickým trendům.

Protože jazyk pokynů představuje ucelenou část slovní zásoby, zařadila jsem do 

Pracovních sešitů i jejich abecední slovníček, který studentům pomůže zejména 

v počátcích studia odstranit případné nejasnosti a zautomatizovat si často opakované 

výrazy. Tímto opět podporuji jejich nezávislou práci a omezuji nutnost intervence 

vyučujícího.

3.3.2 Vysvětlení gramatických jevů

Francouzštinu jsem zvolila hlavním jazykem i pro vysvětlení gramatických jevů. Má role 

při tvorbě gramatické části Pracovních sešitů byla zjednodušena faktem, že narozdíl od 

učebnice neprovázím studenty fázemi analýzy a syntézy, ale předkládám jim hotové 

informace. Otázkou zůstalo, jakým způsobem ještě více simplifikovat předkládaná 

pravidla. Inspirovala jsem se schématickým rázem vysvětlivek ve Foru a dovedla jej až na 

hranici mezi srozumitelností a akceptovatelnou informativní hodnotou. Nejistotu studentů 

jsem se pokusila odstranit dostatečným množstvím příkladů a jejich přeložením do 

mateřského jazyka.

Základní myšlenkou při redakci Sešitů bylo, aby uspěli i studenti s omezenými 

lingvistickými znalostmi. Vyhýbám se proto delším poučkám a oproti častému použití 

odborné terminologie preferuji explicitní ráz vysvětlení. Například namísto poučky o 

rozkazovacím způsobu uvedené v Carnet de routě (list G 15) „L 'impératif n 'a que trois 

formes: la 2e personne du singulier, les Ire et 2e personnes du p lurieľ  volím explicitní 

vyjádření ,yAvec ľ  impératif, on nutilise pas «tu»,  « nous » et « v o u s » “. Tímto 

zjednodušením zkracuji mimo jiné i rychlost pochopení pravidla, neboť student, který je 

nucen překládat z cizího jazyka, již nemusí převádět gramatický termín na konkrétní obsah 

a je motivován ke studiu dalších, podobně snadno uchopitelných vysvětlení. Případné
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významové nuance dodávám pomocí grafických prvků jako jsou odlišné styly písma, 

podtržení nebo značky:45

TRÈS x BEAUCOUP
une très jolie maison, je suis très heureux, il est très occupé (on ne dit pas 
„beaucoup")
MAIS: je travaille beaucoup, je rencontre beaucoup d amis

Jak vyplývá z předchozího příkladu, pravidla formuluji v bodech stručným jazykem a 

doplňuji je výčtem příkladů. U nových jevů pokládám za nezbytný český překlad, který

uvádím v závorce:46

■ préposition À ► Y

Je vais à Versailles. ► J y vais. (Jdu/jedu tam)
Il reste au bureau. ► Il y reste. (Zůstávám tam.)

Následující tabulka je důkazem, že komplikované vysvětlivky mohou být zcela nahrazeny 

grafickými prostředky. Studentovi je tak umožněno vytvořit si sám poučku, aniž by byl 

nucen analyzovat cizí zdůvodnění, jejichž logika mu nemusí být vlastní.

■ Observez l 'ordre de mots:

présent

a f f i r m a t i f _____________ _

J 'y  vais.
Cécile en part.

NÉGATIF 

Je n 'y  vais pas. 
Cécile n 'e n  part pas.

passé composé J 'y  suis allé.
Cecile en est partie.

Je n 'y  suis pas allé.
Cécile n 'e n  est pas partie

— 7-------------- 7------------ ----------

impératif Allez-y!
Prends-en!

N y  allez pas! 
N 'e n  prends pas!

in fin itif J'aim e y travailler. 
Je vais y  rester.

Je n'aim e pas y travailler. 
Je ne vais pas y rester.

Forma tabulky se jeví velmi vhodná zejména pro představení tvarů sloves, tvoření č 

naznačení slovosledu.

Je nasnadě, že ani takovéto zjednodušení se neobejde bez odborné terminologie. Takzvané 

„vyučování bez gramatiky“ ( „grammar-less teaching“ ), jak ho popisuje Jeremy Harmer v

46 Unité 8, Grammaire, L'expression de la quantité ( 2 ), s.
Unité 7, Grammaire, Les pronoms « y »  et « e n »  remplaçant une préposition de lieu, s
ibid.
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kapitole 648, „nechat studenty vidět anebo slyšet nový jazyk a přitáhnout různými způsoby 

jejich pozornost ke gramatickým prvkům, ze kterých je  tvořen “49, tj. objasnění tvaru a 

správného použití na základě vhodného kontextu, je  možné, ale pro účely systematizace 

nevhodné. Terminologii nelze zcela eliminovat také proto, že samotná učebnice jí využívá 

velmi hojně, ať již se jedná o názvy jevů nebo vysvětlení pravidel v oddílu Grammaire a 

v osobním sešitu Carnet de route.

Na základě vlastních zkušeností s výukou a pod vlivem dalších argumentů J. Harmera („na 

nižších úrovních obvykle musíme najít jednodušší a jasnější způsob, ja k  studentům podat 

gramatickou informaci“50) a T. Hedge, která doporučuje terminologii rezervovat pro vyšší 

úrovně studentů51, zde činím stejně jako u pokynů kompromis mezi jejím úplným 

vynecháním a frekventovaným použitím v učebnici. V souladu s učebnicí uvádím názvy 

všech probíraných mluvnických jevů. Svůj význam mají také klíčová slova, jako například 

« quantité indéterminée » při vysvětlení dělivého členu, označení nepravidelných sloves 

« verbes irréguliers » či slovo « radical » při objasňování principů tvorby a příbuznosti 

slov. Ta mohou studenti najít v přiloženém slovníčku gramatických pojmů.

Studenti by si měli také osvojit názvy druhů slov a mluvnických časů a způsobů, a to 

nejlépe v obou jazycích. Budou tak moci konzultovat nejen učebnici, ale budou-li mít 

zájem o prohloubení učiva, i další zdroje v českém jazyce. Proto u všech mluvnických jevů 

následuje po francouzském termínu jeho český překlad. Kromě výše zmíněných případů 

český jazyk k vysvětlení gramatiky nepoužívám.

48 Harmer, J.: T e a c h i n g  a n d  Learning Grammar, Longman, 1994, s.58
^  vlastní překlad, ibid., s. 59

51 Harmer, J.: Teaching and Learning Grammar, Longman, 199
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3.4 Oddíl Vocabulaire

V této kapitole se budu zabývat první ze tří součástí Pracovních sešitů nazvané 

Vocabulaire, tedy slovní zásobou. V části Prezentace slovní zásoby se pokusím objasnit 

proces a způsob výběru lexikálních jednotek a jejich organizaci do tzv. seznamů. 

Představím detailní strukturu těchto seznamů, včetně přepisu výslovnosti a způsobu určení 

rodu podstatných jmen. Část Procvičení slovní zásoby bude věnována typologii cvičení,

smyslu procvičení a důvodu jejich volby.

3.4.1 Prezentace slovní zásoby

3.4.1.1 Výběr lexika

Jak vyplynulo z analýzy učebnice Forum, každá kapitola čítá hned několik oddílů 

obsahujících slovní zásobu. Při výběru lexikálních jednotek jsme již  měly k dispozici 

korpus vytvořený v předešlých letech kolegyní Margaretou Vakrmanovou pro potřeby 

Jazykového programu Language Expert, učební pomůcky sloužící k procvičení slovní 

zásoby. Tento byl však příliš obsáhlý a v konečné fázi posloužil spíše jako zpětná vazba při 

ověřování českých ekvivalentů. Seznam slov na konci sešitu Cahier d'exercices jsme také 

určily jako nevyhovující našim záměrům z důvodů popsaných v části 2 .3.4.2, a proto jsme 

se při výběru lexikálních jednotek při tvorbě části Vocabulaire (Slovní zásoba) spolehly na

vlastní úsudek.

Hned zpočátku jsme byly postaveny před několik důležitých rozhodnutí. Vzhledem 

k obsažnosti jednotlivých kapitol učebnice bylo třeba rozdělit slovní zásobu pro větší 

Přehlednost do několika celků. Zároveň byl kvůli technickým možnostem rozsah sešitů 

omezen a vznikla nutnost zaměřit se na to, co studenti skutečně potřebují a co mají reálnou 

šanci se naučit používat. Zde jsme braly v potaz především užitečnost v komunikativních 

situacích nabízených učebnicí, dále základní slovní zásobu k jednotlivým tématům a méně 

často izolované komunikativní akty, které se v učebnici vyskytly a bylo možno je 

systematicky představit. Již méně jsme se věnovaly například přepisům poslechových 

cvičení, které jsou součástí učebnice, nebo textům zadání úkolů, především v sekcích
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Production écrite, Pause-jeux a Point-DELF. Předpokládáme jistou míru práce se 

slovníkem, neboť ta správně náleží mezi základní učební strategie52, nicméně zásadní časti 

učebnice jsou v seznamech pokryty.

3.4.1.2 Seznamy slovní zásoby

Přestože abecední seznamy slovní zásoby nejlépe plní funkci orientace vnově látce, 

lexikální jednotky nepředstavujeme abecedně, ale v pořadí, jak se vyskytly v textech. 

Našim cílem je nejen poskytnout podpůrný bod pro porozumění, ale seznamy slovní 

zásoby by měly především sloužit jako základní materiál pro osvojování nových výrazů. 

Zatímco výhodou abecedního seznamu je přehlednost a rychlé nalezení ekvivalentu, pro 

účinné zapamatování je abecední sled slov krajně matoucí, a tedy nevhodný. Snadnou 

orientaci se snažíme zajistit organizací slov do oddílů podle témat nebo podle dokumentů, 

ve kterých se objevují.

Slovní zásoba je pro přehlednost uspořádána do tabulek o třech sloupcích v pořadí výraz 

ve francouzštině -  výslovnost -  český ekvivalent, jak je patrno z úryvku. Pořadím 

francouzský  j a z y k - č e s k ý  jazyk jsme zohlednily potřebu porozumét textům v učebnici.

*  l 'a lim en t a t io n  (2)
(£161+ FORUM+DOCUMENT B, C, D+PRODUCTION ÉCRITE+INTERCULTUREÜ

FRUITS ET LÉGUMES

1 alimentation (f.) / alimatasjô/ jídlo ; strava ; výživa

!es fruits (m.) / frqi/ ovoce

tes légumes (f.) / legym/ zelenina

une carotte /karot/ mrkev

des radis (m.) / radi/ ředkvičky

une tomate / tomat/ rajce

un oignon / oňô/ cibule

un chou-fleur / suffer/ květák

une aubergine / obsržin/ lilek

Záhlaví každé tabulky obsahuje název tématické skupiny (zde L'ALIMENTATION) a 

odkaz na stránky učebnice nebo dokumenty, ze kterých byla slova extrahována (zde p. 161

”  Janíková, V ,  O svojm in t c izo ja zyM  s lw n í zásoby a ulebnt in; Cizí ja zy k , 2004-2005, í .  2,
s. 43
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+ FÓRUM  + D 0CU M EN T B, C, D  ...) čímž jednak usnadňuji studentům orientaci, pokud 

je výchozím materiálem učebnice, jednak se je snažím přivést ke zpětnému zasazení slova 

do kontextu, pokud se rozhodli pro opakováni s pomocí Pracovních seSitů. Jedna-li se o 

rozsáhlou skupinu slov jako v příkladu, je rozdělena na více oddílu ( zde FRU1TS ET 

LÉGUMES).

Sémantizace lexikálních jednotek je zajištěna nejpřirozenější cestou, která zároveň 

studentům zjednodušuje práci, a to pomocí překladu do českeho jazyka. Jak jsem jiz 

zmínila, pro ověření českých ekvivalentů jsme použily program Language Expert a 

elektronický slovník Lingea Lexicon, dále jsme konzultovaly dvě verze franeouzsko - 

českých a česko - francouzských slovníků“ . Kde mám důvod se domnívat, ze existuje 

riziko interference s mateřským jazykem, zohledňuji syntagmatické vztahy mezi 

slovy54. U polysémních výrazů uvádím pouze význam, který odpovídá kontextu, ve kterém 

je slovo zasazeno ( „unepoéle" -  pánvička, srov. „une poete“ - kamna; pánev55) .  U slov, 

kde je význam určen kombinací výrazů, uvádím pro názornost a lepší zapamatováni celé 

slovní spojeni (,,*« plateau de from ageť  -  „sýrové prkénko“, výběr sýrů, srov. „ m  

plateau" -  podnos, tác; deska, kotouč; talíř; pódium, jeviště; náhorní plošina/rovina; 

plató56). Obraty, které neodpovídají české realitě a jsou tudíž nepřeložitelné, vysvětluji 

opisem ( „des lardons“ - kousky prorostlého uzeného).

Skupiny slov jsou propojeny buď tématicky, nebo se vztahují k jednotlivým dokumentům 

učebnice. Tématické skupiny mají přednost a jsou vždy zařazeny na začátek kapitoly 

Vocabulaire. Obvykle obsahují slovní zásobu vyňatou ze sekce Vocabulaire v učebnici a 

také z ostatních dokumentů. Tato se buď přímo vztahuje ke komunikativním dovednostem, 

jež mají studenti v dané lekci nabýt nebo se věnuje dalšim souvisejícím tématům ze sekce 

Vocabulaire která bylo možno systematizoval a rozšiřuje tak vyjadřovací kapacttu 

Studentů Témata nad rámec dovedností jsou také vítána učiteli i studentem vzhledem 

k velkorysé hodinové dotaci ktuzů, kdy na probrání jedné lekce připadá více než 21 

vyučovacích hodin, a tedy téměř jedenáct společných setkám.

Vlasák, V. ; Francouzsko-český a česko-francouzský slovník, SPN Praha, 1997
Kol, autorů: Francouzsko-český studijní slovník, Olomouc, FIN Publishing, 1997 

J4 Kol. autorů: Česko-francouzský studijní slovník, Olomouc,FIN Publishing, 1997 
J5 např. Picoche, J.: Précis de la lexicologie française, Nathan n, 1992, s. 63 

Vlasák, V. : Francouzsko-český a česko-francouzský slovník, SPN Praha, 1997
íKítI
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Přestože potřeba lexika pro stanovené komunikativní cíle je již saturována, uvádím 

odděleně vybranou slovní zásobu k hlavním dokumentům, označeným v každé lekci A -  E. 

Hlavním důvodem nebylo ulehčit studentům situaci a zbavit je břímě práce se slovníkem, 

ale zajistit dostatečné porozumění textům, které jsou výchozím bodem pro studium 

gramatických jevů, a hrají tedy v učebním procesu klíčovou roli. Ke zdůrazněni 

významových odstínů někdy uvádím celá slovní spojení či věty (např. „C e s t  quelque 

chase de bien fr a n .a is “ -  Je to něco skutečně francouzského57). Tyto seznamy také 

poskytují alternativu ke komunikativnímu pojetí práce s textem, kdy učitel klade důraz 

spíše na obecné porozumění na základě definovaného situačního rámce než na detailní

analýzu použitých výrazů a jejich kombinací.

v rámci celé uěebnice jc proces představeni slovní zásoby pojat ve tvaru spirály. Učivo se 

cyklicky opakuje s postupným přidáváním nových elementů. Přesto nelze zaručtt 

jednotnou hladinu informací z důvodů pravidelné roční, méně často pololetní obmčny 

složení účastníků. Přestože se někteří studenti s částí látky již pravděpodobně setkal,, 

uvádíme ji v seznamech znovu. Cílem je zopakovat již známé, stanovit společné minimum

a obohatit repertoár studentů o nové výrazy.

Díky svému vyčerpávajícímu charakteru poskytuje takovýto seznam referenci po celou 

dobu studia a slouží jako podklad pro společné opakování či samostudium. Role 

samostudia je v našich kurzech velice důležití. Frekvence jednou týdně sama o sobě 

nezaručuje dostatečný přísun informací ani uspokojivou progresi. Alternativou, zejména u 

slovní zásoby považované za všeobecně známou, je zopakování ještě před vstupem do 

tématu, které umožní strávit společný čas v hodině přímo procvtěováním a výuka nabirá na

efektivitě.

Pracovní sešit Unité 8, s. 5
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3.4.1.2.1 Přepis výslovnosti

Francouzská výslovnost představuje pro studenty skutečnou výzvu, a to z několika důvodů. 

Jedním z nich je významný rozdíl mezi pravopisem a výslovností, způsobený historickým 

vývojem jazyka, kdy se jeho grafická podoba značně vzdálila od zvukového obrazu. 

Přestože mezi jednotlivými zvuky a jejich grafickými znázorněními existují jasně 

specifikované vztahy58, stále je tu řada možných variací, která se ještě znásobuje 

zřetězením zvuků ve větě (viz. populární slovní hříčky59). Dalším, pro výslovnost 

pravděpodobně hlavním hendikepem pro české studenty francouzštiny je bohatý inventář 

fonémů, zejména samohlásek, jejichž kvalita se liší od samohlásek českých. Oproti deseti 

českým samohláskám, z nichž polovina se liší pouze délkou je postaveno šestnáct 

samohlásek francouzských s odlišným, na české poměry velmi výrazným způsobem 

artikulace. Naučit se postřehnout a následně také správně vyslovit tyto často jemné nuance 

vyžaduje velké úsilí a jejich nácviku je nutné se systematicky věnovat během celého 

studia.

Zejména z těchto dvou důvodů jsem se rozhodla poskytnout našim studentům podporu 

v podobě přepisu výslovnosti, přestože učebnice Fórum s fonetickým přepisem v rámci 

představení nové slovní zásoby nepracuje. Mají tak možnost uvědomit si odlišnou podstatu 

francouzských hlásek a uvažovat o jejich kvalitě a od počátku jsou vedeni k jejich 

správnému zažití. Výslovnost neuvádím u všech slov, ale z praktických důvodů pouze u 

základní tématické slovní zásoby.

Ve správném členění zvuků do větších celků hrají pochopitelně nemalou roli také 

asimilace a vázání stejně jako rytmické členění promluv a práce s intonací, avšak těmi se 

v Pracovních sešitech nezabývám. Jsou do jisté míry pokryty v učebnici v sekci 

Phonétique a je  vhodnější s nimi pracovat přímo během hodiny za asistence vyučujícího. 

Je také otázkou, zdali časová dotace kurzů bude dostatečná jak pro pokrytí určené látky tak 

pro cílenou práci s výslovnostními aspekty jazyka.

například samohláska [ E ] má grafické označení e, é, è, ê, ë, ei, ey, ai, aî, ay, aie, ais, ait, aít, apod.
jeu drôle x jeu de rôle, voilà celui qui l'a vu x voilà celui qu'il a vu, il est tout vert x il est ouvert, apod.
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Přepis výslovnosti je  uveden vždy za francouzským výrazem v druhém sloupci seznamu 

slovní zásoby a je umístěn v závorkách. Ty nejsou oproti úzu hranaté, nýbrž šikmé. Tím 

naznačuji, že se jedná o zjednodušený, nikoli kodifikovaný způsob přepisu.

BOULANGERIE ET PATISSERIE

la boulangerie / bulažri/ pekařství ; pečivo

la pâtisserie / patisri/ jemné pečivo ; cukroví

un gâteau / gato/ koláč
du pain / pë/ chleba
une baguette / baget/ bageta
la brioche / brijoš/ brioška

Jako základ pro přepis výslovnosti jsem použila mezinárodně kodifikovanou soustavu API. 

Mimo jiné také proto, že s jejími znaky byli studenti stručně seznámeni v nulté lekci 

učebnice v rámci představení systému francouzských hlásek. Výslovnost zaznamenaná 

pomocí soustavy API se pravidelně objevuje i v oddílu S'exprimer -  Phonétique . Kromě 

práce s učebnicí budou studenti moci ze znalostí znaků API těžit při práci s francouzskými 

výkladovými slovníky a dalšími materiály.

Při přepisu nicméně pracuji s několika zjednodušeními. Vycházela jsem z faktu, že menší 

počet pro českého studenta neznámých znaků zmírní jeho neochotu věnovat jim pozornost 

a naopak povede ke koncentraci na zvuky, které jsou skutečně odlišné. Porovnáním 

inventáře francouzských fonémů a české abecedy jsem došla k eliminaci znaků [J ], [3 ],

[ t$]  a P ]  a jejich nahrazení českým š, ž, č a ň. Je pravda, že zvuková kvalita těchto

souhlásek se zdá být jiná, než jsou Češi zvyklí ze své mateřštiny, ale to je způsobeno 

především odlišným hláskovým okolím. Jak uvádí například Marie Dohalská60, „vlastní 

zvuková kvalita izolovaných francouzských souhlásek je  českým souhláskám poměrně 

blízká“ . Proto nepovažuji použití české abecedy za výrazné zkreslení.

Za více diskutabilní lze považovat druhý zjednodušující krok, a to opomenutí opozic mezi 

některými zavřenými a otevřenými samohláskami. Tato opozice se ve francouzštině týká 

samohlásek E, OE, O. Každá z nich je ve francouzštině reprezentována dvěma odlišnými

6°Dohalská, M., Schulzová, O.: Fonetika francouzštiny, SPN Praha, ed. Karolinum, 1991, s. 121
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zvukovými kvalitami. Takto vzniká šest artikulačních variant, z nichž většina nemá 

protějšek v českém vokalickém systému. Pro studenty na začátečnické úrovni je jejich 

rozlišení téměř nadlidským úkolem a práce s nimi často přesahuje rámec probírané látky. 

Je však známo, že v současné výslovnosti standardní francouzštiny (français standard) 

dochází ke kolísání v použití jejich zavřených a otevřených variant a v nepřízvučném 

postavení jsou v běžné mluvené francouzštině nezřídka vyslovovány samohlásky střední 

kvality. To mě vedlo k myšlence provést pro studenty vítané zjednodušení a upustit od 

rozlišení zavřenosti a otevřenosti. Vycházela jsem také z faktu, že cílem převážné většiny 

frekventantů veřejných kurzů je obstát ve frankofonním prostředí při komunikaci 

v praktických situacích. K tomuto účelu postačí standardní, případně hovorová 

francouzština a tedy není třeba věnovat zvýšenou pozornost kultivované výslovnosti.

S vědomím, že funkční význam obou variant OE není zcela zanedbatelný, uvádím pouze 

symbol otevřené varianty [oe]. Především proto, že kvalita této samohlásky je těžko 

vystihnutelná a správně artikulovat rozdíl mezi otevřenou a zavřenou variantou zůstává 

cílem pokročilých studentů, nikoli začátečníků.

U O je tento problém méně markantní, frekvence použití otevřené a zavřené varianty je 

vyšší než u OE a ani grafická značka [o] se studentům obvykle nejeví jako matoucí. Přesto 

jsem zjednodušení provedla z technických a časových důvodů.

Po roce používání Pracovních sešitů jsem na základě nesouhlasných ohlasů našich lektorů 

a vlastní praxe došla k závěru, že zkreslení je zejména u samohlásky O příliš velké a 

vytvoření nesprávného návyku by se v tomto případě obtížně odstraňovalo. Chybějící 

opozice plánuji během první revize Pracovních sešitů opět zařadit. Teoretickou oporou je 

mi zde například charakteristika výslovnosti stylu „moyen“ jak ho uvádí Marie Dohalská61:

„Pravidla otevřenosti a zavřenosti samohlásek se respektují pouze v přízvučném postavení, v nepřízvučném 
postavení jsou značně, až úplně setřena s výjimkou rozlišování otevřeného a zavřeného O, které se vyskytuje i 
v nepřízvučném postavení v několika opozicích. “

61 Dohalská, M., Schulzová, O.: Fonetika francouzštiny, SPN Praha, ed. Karolinum, 1991 s. 57
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Snadnější osvojení samohlásky [e] mě naopak spolu se snahou podtrhnout její napjatý ráz 

vedlo k jejímu zachování, a proto uvádím v souladu s normou otevřené [e] i zavřené [e] .

U samohlásky A, kde předmětem zjednodušení byla eliminace její zadní varianty bylo 

rozhodování usnadněno autory učebnice, kteří, vycházejíce z posledních poznatků o 

frekvenci zadního tento foném vůbec v přehledu francouzských zvuků neuvádějí. Již podle 

P. Léona62 se ve ,/rangais standard ‘ vyslovuje v 95% pouze [a] přední. V mé verzi 

přepisu se tak vyskytuje v souladu se současným trendem pouze přední výslovnostní 

varianta této hlásky.

Pro úplnost zařazuji srovnávací tabulku znaků API uvedených v učebnici Fórum63 

v kontrastu s inventářem znaků, které jsem pro potřeby Pracovních sešitů zvolila já. Levá 

polovina tabulky oddělená dvojitou čarou zobrazuje francouzské samohlásky, pravá 

souhlásky. Zvýrazněná pole upozorňují na odlišnosti mezi oficiální transkripcí a znaky 

použitými v Pracovních sešitech.

API Pracovní sešity API Pracovní sešity

samohlásky ústní souhlásky závěrové ústní

[i] / i / [p] / p /

[y] / y / [t] / t /

M / u / [k] / k /

[e] / e / [b] / b /

[0] / oe / [d] / d /

[o] l o i [g] / g /

[oe] I oe I souhlásky závěrové nosové

[o] l o i [m] / m /

[a] / a / [n] / n /
....

samohlás cy nosové m / ň /

[š] / e / likvidy

fť)
Dohalská, M., Schulzová, O.: Fonetika francouzštiny, SPN Praha, ed. Karolinum, 1991, s. 93 

63 Unité 0, S'exprimer -  Phonétique, s. 14, 15
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[œ] /œ / [1] /1  /

[5 ] /O / [R] / r /

[5 ] /a / souhlásky úžinové

polosouhlásky [f] / f /

Dl / j  / [s] / s /

M /q / [S] / š /

[Wj / w / [v] / v /

[Z] / z /

[3] / ž /

Co se týče dalších fonetických fenoménů jako například používání e-caduc, liaison nebo 

prodlužování samohlásek, aniž bych se snažila vycházet z popisů jednotlivých 

výslovnostních stylů a volila mezi nimi, použila jsem jako zdroj elektronický slovník 

Lingea Lexicon a publikaci Larousse Pratique64.

54 Larousse Pratique, dictionnaire du français au quotidien, Paříž, Larousse, 2003
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3.4.1.2.2 Určení gramatické kategorie slov

Narozdíl od seznamu slovní zásoby v Cahier ďexercices, kde je uveden francouzský výraz 

a překlad do několika světových jazyků, nebylo v našich seznamech nutné uvádět zkratky 

k označení gramatické kategorie slov, neboť tato informace je vykompenzována českým 

překladem. Otázkou zůstalo pouze určení rodu podstatných jmen, který se v obou jazycích 

liší. Běžnou praxí u slovníků jak české tak francouzské edice a také většiny učebnic 

francouzského vydání je uvedení slova s následným upřesněním pomocí zkratek m 

(masculin -  rod mužský) a / ( féminin -  rod ženský) umístěných za slovem. Tento způsob je 

pro rozlišení rodů naprosto dostačující a užívají jej například slovníky Le Petit Larousse, 

Francouzsko-český slovník (Leda) nebo česká verze pracovních sešitů učebnici Libre 

Echange. Oproti tomu, Jana Haiderová a Helena Svobodová se ve Studijní příručce 

k učebnici Fórum65 rozhodly rozlišit mužský a ženský rod pomocí členu určitého před 

všemi podstatnými jmény a pouze v případech, kdy se vyskytuje člen složený se uchylují 

k použití zkratek m af.

Předpokládám, že motivem autorek Studijní příručky k použití členů je jejich lepší 

automatizace. Vzhledem k tomu, že se obdobný jev v českém jazyce nevyskytuje, je třeba 

věnovat mu zvláštní pozornost. Možnost vidět slovo ve spojení se členem nejen v textech, 

kde je snadné člen přehlédnout, ale i v seznamu slovní zásoby, který student používá 

k upevnění učiva, vidím jako jednoznačnou výhodu. Proto jsem se i já  přiklonila k určení 

rodu pomocí členů.

Složitější otázkou bylo rozhodnout, je-li vhodnější k určení rodu používat člen určitý či 

neurčitý, anebo zvolit kombinaci obou. Uvedení pouze jednoho typu členu může vést 

k určité monotónnosti a jednostrannému zažití. Používání nesprávného členu pak bude mít 

stejně rušivý charakter jako jeho absence. Přihlédneme-li k různorodosti jazyka, jeví se 

možným řešením využití obou členů. Typické spojení podstatné jméno -  typ členu však 

nelze jednoznačně určit, neboť člen „vymezuje vztah slova k danému kontextu větnému 

nebo situačnímu“66 a jeho použití tedy nezávisí na slovu, k němuž se váže, ale na daném

65 Haiderová, J., Svobodová, H.: Fórum -  Studijní příručka, FRAUS, Plzeň, 2003
Hendrich, J. a kol.: Didaktika cizích jazyků, Praha, SPN, 1988
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kontextu. Pro ilustraci uvádím poznámky v fotografiím dopravních prostředků ze strany 

149 v učebnici Forum.

A) Le tramway à Saint-Denis.

B) La ligne 14 (Météor) est un métro automatique sans conducteur. Elle accueille 200 000 

voyageurs par jour.

C) Paris à pied, en vélo ou en voiture.

D) Une piste cyclable, à côté d'une voie réservée aux autobus.

E) Orlyval relie Paris à l'aéroport d'Orly. Ici, il franchit l'autoroute du Sud (A6).

F) Une des plus anciennes stations de métro.

Ačkoli se v souvislosti s dopravními prostředky častěji používá člen určitý (A - le 

tramway) , již  v druhém příkladu (B - un métro) je tato pravidelnost díky kontextu 

porušena. Často se též kromě členů před podstatnými jmény vyskytují jiné determinanty, 

například číslovky (B - 200 000 voyageurs) nebo přivlastňovací zájmena. V dalších 

případech dochází ke spojení předložky a členu určitého (D - aux autobus, E - ľ  autoroute 

du Sud) nebo se člen či jiný determinant z řady důvodů nevyskytuje vůbec (E - Orlyval 

relie Paris ...). V určitých případech je vhodné zdůraznit absenci členu a nabídnout 

studentovi celé spojení (B - sans conducteur, C - à pied, en voiture, F - station de métro) a 

v rámci systematizace poznatků upozornit na podobné příklady.

Bez hlubších znalostí skutečné frekvence jednotlivých variant jsem se na základě 

dokumentů v učebnici pokusila odhadnout typický kontext v rámci prezentovaných 

řečových záměrů a o použití určitého nebo neurčitého členu rozhodla. Ve většině případů 

uvádím člen neurčitý, avšak u slov s obecnou platností nebo jedinečným významem jako 

„la poste“, „la mairie“, J e  RER“ je volba členu určitého namístě, stejně jako u typických 

spojení „prendre le métro“, která jsem pro lepší přehled do seznamů slovní zásoby 

zahrnula také. Dále pro názornost uvádím frekventovaná předložková spojení a spojení, 

kde se členy nepoužívají. Seznam slovní zásoby založený na předchozím úryvku má tuto 

výslednou podobu:
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LE  TR A N S P O R T (INTERCULTUREL p. 149) 67
le transport / trâspor/ doprava
une liqne / liň/ linka
le conducteur / kôdyktœr/ řidič
acueilllr / akœjir/ přivítat, přijmout, pojmout
un voyageur / vwajažcer/ cestující
une piste cyclable / pistsiklabl/ cyklistická stezka
une voie / vwa/ dráha ; pruh ; trať ; vozovka
une voie reservée aux autobus pruh vyhrazený pro autobusy
l'aéroport (m.) / aeropor/ letiště
relier (à) / ralije/ spojovat (s)
une autoroute / otorut/ dálnice

LES MOYENS DE TRANSPORT
aller en métro jet metrem
= prendre le métro jet metrem
aller à pied jít pěšky
un moyen de transport dopravní prostředek
l'avion (m.) letadlo
le métro metro
la voiture osobní automobil

V souvislosti s výše jmenovanými faktory jako jsou kontext a frekvence členy podstatných 

jmen uvedených v úryvku z učebnice ne vždy odpovídají členům, které jsem zvolila pro 

potřeby seznamu. Pokud se jedná o jiné spojení než se členem, snažila jsem se o 

maximální názornost, zde například pomocí zvýraznění odlišností tučným písmem. U slov, 

která vyžadují staženou formu určitého členu označuji rod dle konsenzu značkami m a f

Je očividné, že tento způsob je poněkud arbitrérní, neodpovídá úzu a působí neuspořádaně. 

Původním cílem však nebylo probudit ve studentech nejistotu, ale upozornit je na 

různorodý charakter jazyka, vést je k používání členů obecně a upozornit je na možné 

kombinace. Také z lingvistického hlediska nelze hovořit o porušení daných pravidel nebo 

uvedení chybných informací. Přesto jsem s odstupem času nucena konstatovat, že se tento 

přístup jeví spíše jako matoucí a nepřispívá ani k lepšímu zapamatování u studentů.

S výhledem na brzkou revizi Sešitů proto plánuji přehlednější způsob určení rodu, a to 

pouze pomocí členu určitého.

Pracovní sešit Unité 9, str. 5
67
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3 .4 .2  Procvičení slovní zásoby

„ Vocabulary cannot be taught. It can be presented, explained, included in all kinds o f  activities, and 

experienced in all manner o f  associations ... but ultimately is learned by the individual. “6S

Prezentace je již tradičně následována procvičením. Má-li se student novou slovní zásobu 

skutečně naučit, je na učiteli, aby mu poskytl dostatek příležitostí si ji zopakovat, vybavit, 

analyzovat z různých úhlů, použít a získat zpětnou vazbu. Ani Pracovní sešily v tomto 

nejsou výjimkou.

Než představím jednotlivé typy cvičení, které jsem pro pomoc studentům zvolila, ráda 

bych připomněla některé teoretické principy práce se slovní zásobou. Ty se opírají o 

vědecké poznatky z oblasti fungování mozku ve vztahu k učení, konkrétně o paměťové 

procesy.

Za hlavní cíl procvičení je obecně považována schopnost udržet lexikální jednotky 

v krátkodobé a následně v dlouhodobé paměti, kdy dochází k integraci nových poznatků do 

již existující kognitivní sítě v mozku zvané mentální lexikon (mental lexicon69). Rolí 

krátkodobé paměti je  připravit poznatky pro dlouhodobé uložení. Než se tak stane, musí je 

mozek nejprve analyzovat, transformovat a uspořádat. Tato přípravná fáze obnáší dvě 

etapy. První z nich je opakování, které umožňuje udržení informací v krátkodobé paměti, 

po něm následuje příprava pro uložení, během které mozek slučuje poznatky do
• 70významově příbuzných skupin . Aby se tak stalo, je nutné dát studentovi možnost, aby 

jeho nové poznatky prošly co největším množstvím myšlenkových operací71. Ktomu 

slouží tzv. integrační aktivity. Na jejich typologii zmiňované S. Thornburym v knize How 

to teach vocabulary12 jsem založila přehled nabízených cvičení.

Mým cílem bylo poskytnout jedno či více cvičení ke každé z tabulek se slovní zásobou. 

Množství cvičení se odvíjí od předpokládané míry zažití. Jelikož jsme s kolegyní necítily 

potřebu sekci procvičení nijak unifikovat, nebyly typy aktivit předem dané. Proto jsem

68 Rivers, W. : Communicating Naturally in a Second Language, CUP, 1985, s. 130
69 Thornbury, S.: How to teach vocabulary, Pearson Education Limited, Longman, 2002, s. 93
70 Chastain, K.: Developing Second-Language Skills, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., Orlando, Florida,

1988, s. 40
71 Thornbury, S.: How to teach vocabulary, Pearson Education Limited, Longman, 2002, s. 144
72 ibid., s. 9 3 - 1 0 1
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formu volila dle povahy konkrétní slovní zásoby a míry osvojení, který jsem chtěla u 

studentů hypoteticky dosáhnout. Typy aktivit a jejich zacílení také střídám s myšlenkou 

poskytnout studentům širší spektrum stimulů pro další rozvoj. U lexika k dokumentům A -  

E není obvykle procvičení zahrnuto, neboť tyto tabulky jsou určeny k facilitaci porozumění 

dokumentům, nikoli k zažití slovní zásoby. Výsledky cvičení jsou zařazeny na konci 

každého sešitu pod názvem Corrigés.

3.4.2.1 Typologie cvičení

Základním z typů integračních cvičení jsou cvičení identifikační. Úkolem studentů je 

vyhledat v textu nebo například křížovce daná slova s cílem si je připomenout. Příkladem 

je 7.11:

7.11 Dans les documents B et D du Uvre, relevez (vypište) toutes les expressions liées au 
transport routier.

Identifikačních aktivit se v Pracovních sešitech nachází poskrovnu pro jejich příliš 

jednoduchý ráz. I zde bylo motivem spíše rozvíjet učební strategie studenta pomocí 

návodu, jak pracovat s textem a slovní zásobou.

Náročnějším typem z kognitivního hlediska jsou selektivní cvičení, neboť zahrnují jak 

rozpoznání významu slova tak posouzení jeho různých aspektů s cílem provést výběr. 

Typickým příkladem je „chassez l ’intrus“ :

7.1 Soulignez le mot qui ne convient pas :

1. avenue -  boulevard -  rue -  trottoir
2. mairie - résidence -  palais -  hôtel
3. boutique -  magasin -  grand magasin -  marché
4. pont -  rive -  île -  place
5. feu -  carrefour -  tour -  commissariat
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U selektivních aktivit často neexistuje jedna správná odpověď. Záleží na studentovi, jak 

svůj výběr zdůvodní. Odpověď však není tolik důležitá jako samotný myšlenkový proces, 

který musí proběhnout. Tento typ cvičení používám zejména u větších tématických 

seznamů.

Přiřazování obnáší rozpoznání významu slova a jeho následné propojení s vizuální 

reprezentací, překladem, synonymem/antonymem, definicí nebo kolokací. Podporuje tak u 

studentů uvědomění vztahů mezi slovy a vytváření kognitivních vazeb. Uvádím příklad 

kombinace výraz -  antonymum týkající se předložek a příslovcí místa a pohybových 

sloves:

7.2 Trouvez te contraire :

à gauche -  sortir -
en bas -  partir -
sous -  monter -
au-dessus -  s 'arrêter -

Za přínosný aspekt přiřazování považuji také možnost poukázat na obvyklá slovní spojení, 

takzvané consciousness - raising73. Jedná se o přivedení studentovy pozornosti k vybraným 

pravidelným aspektům jazyka. Je tak kompromisem mezi memorizací jednotlivých 

položek bez pochopení souvislosti a explicitním předkládáním pravidel. Uvádím příklady 

použití předložky „de“ po výrazech množství a vazby pohybových sloves:

8.2 Associez:

une rondelle de mayonnaise
un paquet de chocolat
une brique d eau
une boîte de pâtes
une tablette de yaourt
un litre de chocolats
un tube de saucisson

7.3 Trouvez toutes tes combinaisons possibles :

jusqu 'au feu/bout - à droite - tout droit - la première rue à droite - le carrefour - une ville - 
la Seine - le périphérique - la rue - le pont -  au carrefour -  vers la place

TOURNER .................................................................................................................
TRAVERSER ...............................................................................................................
CONTINUER...............................................................................................................

73 Thornbury, S.: How to teach vocabulary, Pearson Education Limited, Longman, 2002, s. 109
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Všechny dosud uvedené aktivity jsou receptivní povahy. Student pracuje pouze 

s izolovanými výrazy, které jsou mu předloženy. Tvoří si o nich úsudek, hodnotí jejich 

aspekty a činí rozhodnutí, avšak není veden k jejich vybavení zpam ěti ani kzasazení 

výrazů do kontextu. Lze je považovat za první, konceptualizační krok v osvojení. 

Následující aktivity jsou již zaměřené na aktivní vybavení poznatků a jejich použití ve 

větě.

Doplňovací cvičení jsou oblíbená u většiny pedagogů, mimo jiné pro snadný způsob 

výroby a vyhodnocení. Mezi četnými variantami je možné rozlišit dva základní typy. 

K prvnímu typu patří aktivity, kde jsou chybějící možnosti uvedené například ve formě 

seznamu na začátku cvičení.

9.12 Complétez le texte avec les mots proposés:

les quais -  anciens -  ardoises -  points de vue -  guide -  carré -  relient -  le parcours -  / 'estuaire -  
la propriétés -  la côte -  clocher

Notre_____________vous propose une promenade su r________________ bretonne.________________ de
12 km offre plusieurs_______________  __  ______ intéressants su r_____________________de la Loire.
Vous pourrez admirer les façades des ________ _____________ typiques qui sont recouvertes
ď _________________ . Vous allez visiter l'église St.-Jacques avec son________________du 15 siècle. On
ne va pas oublier le s_________________pittoresques du Petit Port qu i___________________ la ville à la
mer et les biscuits en forme _________________  dont la tradition commence dans les temps

Tento způsob procvičení užívám zejména tam, kde neexistuje mezi jednotlivými výrazy 

dostatečná souvislost nebo komunikativní náboj, na kterých by bylo možné opakování 

založit. Při přípravě doplňovacích cvičení se nezřídka pro lepší upevnění látky uchyluji 

k použití celých pasáží prezentovaných v dokumentech učebnice. Velkým meritem pro 

studenta je zde uvědomění si syntagmatických vztahů ve větě, jsem si však vědoma 

mechanického rázu doplňování včetně možnosti použít vylučovací metodu bez skutečného 

zamyšlení nad strukturou věty. Provedení lze ztížit uvedením chybějících slov v základním 

tvaru nebo poskytnutím většího počtu možností než je třeba.

Druhým, poněkud obtížnějším typem, je provedení doplňovacího cvičení bez udání 

možností. Tato varianta vyžaduje mimo porozumění struktuře textu a schopnosti 

odhadnout povahu chybějících elementů také aktivaci mentálního lexikonu a vybavení 

příslušných možností:

o
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8.8 Complétez la recette :
RIZ CITRÓN ET SAU M O N  (Citrónová rýže s lososem)

2______________ de riz citron, 600____ d'eau, 160 g de saumon fumé,
120g crevettes, 1 courgette, 4_____________à soupe d 'huile d'olive, sel, poivre

un couteau, une casserole, le four (trouba)

Faites___________  le riz comme indiqué sur le paquet. ______________ la courgette en rondelles.
______________  le riz, la courgette, les crevettes et le saumon dans une ___________________  .
__________________ l'huile d'olive, salez et poivrez. Faites____________
au _________________à 200  °C pendant 10 minutes._______________ avec du citron frais.

Zde je nutná dobrá znalost kontextu a je i na učiteli, aby studentům poskytl dostatečný 

návod pro odhadnutí správného výrazu, jinak může být takové cvičení matoucí. Osobně 

preferuji spíše zjednodušenou variantu, kdy studenti volí z omezeného repertoáru slov.

7.6 Complétez avec un transport:

Pour aller au travail, je prends..................................... Quand je vais en vacances à l'étranger,
habituellement, je vais e n ...........................................  Pour faire une excursion le week-end, je
pars en ..............................................  Pour me déplacer en ville, je préfère aller
en......................................../à  pied. Je voudrais essayer un voyage e n ......................................................
Je ne suis jamais allé(e) e n ..................................................

Devizou tohoto cvičení je kromě snadného doplnění i motivace studenta docílená 

personalizací. Přestože je patrná značná míra kontrolovanosti, nabízí se komunikativní 

využití této aktivity ve třídě, například provedení ankety o dopravních prostředcích.

Kognitivně nejnáročnějším druhem aktivit jsou kreativní cvičení, kdy není účelem 

doplňovat slova do kontextu, ale naopak kontext sám tvořit. Student sám rozhoduje o 

konkrétním obsahu a uspořádání promluvy. Cvičení mohou být dále odstupňována 

z hlediska komplexnosti úkolu a komunikativnosti. 7.4 je příkladem syntézy celé řady 

jevů:

7.4 Utilisez les verbes de 7.3 et décrivez le chemin de votre travail/école/maison à 

votre classe de français.

Nevýhodou těchto cvičení je fakt, že student, pokud aktivitu provádí sám, je ochuzen o 

zpětnou vazbu.
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Typologie die S. Thornburyho není pro potřeby Pracovních sešitů zcela vyčerpávající, 

neboť se nevěnuje aktivitám, kdy student přímo reaguje na podněty v cizím jazyce. Při 

samostudiu může být takovýto podnět poskytnut ve formě otázek. Úkolem studenta je 

odpovědět s užitím cílového lexika:

8.5 Répondez aux questions du serveur :

Vous avez réservé ? Pour combien de personnes ? Pour quelle heure ? À quel nom ? Fumeur ou 
non-fumeur ? Est-ce que cette table vous convient ? Vous avez choisi ? Vous avez terminé ? Vous 
prendrez un café ?

Kromě výše zmíněných nabízejí Pracovní sešity i aktivity zapojující extralingvistické 

znalosti. Zvláštní důraz kladu na konfrontaci realit Francie a České republiky (tzv. 

interkulturní aktivity). Během nich se studenti učí mluvčím cizího jazyka zprostředkovat 

kulturní realitu své země:

8.6 Expliquez à votre ami français quelques plats typiques tchèques. Suivez l'exemple.

Exemple : Le couscous, qu 'est-ce que c 'est ? -  C 'est un plat maghrébien typique, H y a de la 
semoule, du bouillon de légumes, des pois chiches et c 'est servi avec de la viande.

le goulash, les boulettes de pâte (knedlíky), la farcidure de pommes de terre (bramborák), la 
soupe aux choux (zelňačka), l'escalope panée (obalovaný řízek), la salade de pommes de terre

Nevyhýbám se ani překladové metodě, zejména v případech, kdy jasně vyplynou paralely 

mezi jazyky nebo naopak zásadní odlišnosti ve způsobu vyjádření.

7.12 Traduisez :

srdce Paříže, skvělý průvodce, červená střecha, velký celek, pustit se do objevování města, hodina 

chůze, hlavní zajímavosti, vstoupit do zahrady, spatřit Eiffelovu

Studenti k vypracování cvičení ve většině případů nepotřebují znát slovní zásobu nad 

rámec lekce nebo svých znalostí. Pokud k takové situaci dojde, uvádím vedle 

francouzského slova v závorce český ekvivalent, čímž eliminuji potřebu slovníku.

Mnoho z nabízených aktivit může být využito k procvičení ústního projevu přímo 

v hodině, jiné mohou být adaptovány a rozšířeny. Mám zato, že aktivity, které jsem 

zvolila, jsou dostatečně různorodé a zajímavé, aby vyhověly potřebám posluchačů našich 

kurzů a motivovaly je k učení.
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3.5 Oddíl Grammaire

Gramatika je jedním ze základních stavebních kamenů jazykové kompetence, a proto má 

v Pracovních sešitech své důležité místo. V této oblasti potřebují studenti větší míru 

podpory než v oblasti slovní zásoby, neboť všeobecně zažitý strukturální přístup kjejí 

výuce činí gramatiku daleko komplexnějším fenoménem. Osvojit si jednotlivé poučky a 

nacvičit jejich použití v praxi vyžaduje množství času. U některých jevů trvá plnohodnotné 

a plynulé osvojení všech aspektů i několik let. Je tedy namístě věnovat gramatice 

přiměřenou pozornost.

Větší nutnost podpory v oblasti gramatiky je v Pracovních sešitech dána také koncepcí 

učebnice Fórum. Autoři preferují induktivní přístup stylem „découverte“, kdy student za 

pomoci učitele jako facilitátora postupně objevuje a formuluje pravidla. Tento způsob 

práce je při samostudiu vyloučen díky absenci zpětné vazby. Studentovi tedy nezbývá než 

se uchýlit ke studiu hotových pouček. To však není v učebnici Forum možné, neboť 

poučky prezentované v části Grammaire jsou s ohledem na aktivizaci studenta neúplné a 

tedy nedostatečné. Je nasnadě, že student postavený před tak velké množství překážek při 

snaze o samostatné studium gramatiky neuspěje, což mohu potvrdit i z vlastní praxe.

Ohlasy studentů na toto téma byly jedním z přímých impulzů sestavit Pracovní sešity. 

Pokusily jsme se tedy s kolegyní vyjít studentům vstříc a nabídnout jim  přehledný materiál, 

který by poskytl veškeré potřebné informace. Volíme přístup deduktivní, tedy ten, kdy jsou 

studentům explicitně předložena pravidla k praktické aplikaci. Nezapomínáme ani základní 

procvičení látky, neboť teprve na praktických cvičeních si studenti ověří, zdali poučku 

správně pochopili.

3.5.1 Prezentace gramatiky

Část Grammaire je  v Pracovních sešitech zařazena jako druhá v pořadí. Její obsah se 

odvíjí od témat popisovaných v relevantní části učebnice (Connaître et reconnaître - 

Grammaire). Název každého jevu je uveden nejprve francouzský, čímž zohledňuji 

orientaci v učebnici, a následně česky pro možnost vytvoření paralel s mateřským jazykem,

61



eventuelně možnost konzultovat jiné doplňující materiály. Vysvětlení kopírují strukturu 

učebnice, avšak narozdíl od ní poskytují kompletní přehled informací. Uvádím 

systematicky všechny aspekty jevů, které jsou často ve spleti odkazů v učebnici pro 

studenty těžko zaznamenatelné.

Pokud se jedná o představení mluvnického času nebo způsobu, následuje po 

terminologickém názvu několik příkladů s českým překladem. Úkolem této rubriky, 

pracovně nazvané „Vous connaissez déjà“ -  již  znáte -  je senzibilizace studentů vůči jevu, 

případně upozornění, že se s ním měli možnost setkat, přestože ještě nebyl systematizován.

V takovém případě má rubrika dvojitý motivační efekt. Vědomí, že je, byť v omezeném 

kontextu, již schopen používat popisovanou strukturu zmírní studentovy obavy a 

v ideálním případě také podnítí jeho zvědavost dozvědět se více informací. Tento postup je 

v souladu s proklamovaným využíváním předchozích znalostí studenta při prezentaci 

nového jazyka74.

LE SUBJONCTIF/KONJUNKTIV75 

// faut que vous parliez bien français. (Je třeba, abyste mluvili dobře francouzský.)

U mluvnických časů a způsobů dále následuje specifikace použití (EMPLOI) s dalšími 

příklady a jejich českým překladem uvedeným v závorce. Přestože při prezentaci časů je 

obvyklejší uvést použití až po představení tvarů, já  považuji vysvětlení užitečnosti zároveň 

za ospravedlnění nutnosti jev probírat. Plní tedy motivační úlohu. Důraz kladu na názornost 

a stručnost komentáře. Poučky uvádím zkratkovitým způsobem v bodech a grafickou 

úpravou se snažím podtrhnout relevantní informace. Také předpokládám, že studenti 

nebudou mít specifické lingvistické znalosti, a proto v rámci možností nahrazuji odbornou 

terminologii explicitním výčtem („// y a toujours un « -»  “ namísto „il y a toujours un trait 

d'union“ , apod.76).

74 např. Pendanx, M.: Les activités d'apprentissage en classe de langue, Paris, Hachette, 1998, s. 141
75 Pracovní sešit Unité 9, s. 10

Pracovní sešit Unité 8, s. 13
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EMPLOI77

« On utilise le subjonctif après des expressions spécifiques, par exemple:

Il faut que vous alliez au marché. (  Je třeba, abyste šli na trh.)
Il ne faut pas que tu ailles avec nous. (  Není třeba, abys šel s námi. )
Pour que tu finisses le travail,... (  Abys dokončil tu práci,... )

■ Le subjonctif parle de la réalité subjectivement (subjektivně).

Vous parlez bien français, (réalité objective) X
Il faut que vous parliez bien français, (phrase subjective = je pense que...)

Při vysvětlování neaspiruji na absolutní přesnost poučky, ale spíše na vytvoření konkrétní 

představy u studentů. Tomu odpovídá i způsob vyjádření odlišný od běžně používaného 

metajazyka.

Po objasnění použití nabízím přehled tvarů. Zde si vypomáhám výhradně tabulkami, neboť 

tabulku považuji za nejpřehlednější a pro studenty nejschůdnější způsob prezentace. Toto 

uspořádání se jeví jako velmi efektivní i při zpětné referenci. Jak je patrno z ukázky, 

jedinými terminologickými obraty, které student potřebuje kromě názvu jevu znát jsou 

„terminaison“ -  koncovka, „radical“ -  kořen slova, „singulier“, „plurieŕ  a „personne“. 

Již od počátku studia je v kurzech systematicky používám, takže u studentů předpokládám 

jejich pasivní znalost.

FORME78

- LES TERMINAISONS
[je - e / - / nous - ions / ¡jO/
[tu - es / - / vous - iez / ¡je/
il/elle - e / - / ils/elles - ent / - /

■ Observez LE RADICAL :

infinitif présent
3ème personne du pluriel

subjonctif prononciation

dire ils dis - ent que je dise /diz/
partir ils part - ent que je parte /part/
venir ils vienn - ent que je vienne /vjen/
finir ils finiss - ent que je finisse /finis/
prendre ils prenn - ent que je prenne /pren/

77 Pracovní sešit Unité 9, s. 10

78 Pracovní sešit Unité 9, s. 10
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Vítanou pomůckou je jistě i přepis výslovnosti koncovek a vybraných tvarů. V té studenti 

často chybují a je proto důležité zautomatizovat si správný zvukový obraz tvaru již při 

prvním setkání.

Při prezentaci postupuji v oddělených etapách. Nejprve představuji základní infomace o 

jevu, například pravidelné tvary slovesného času, ty procvičím a teprve pak zmiňuji 

nepravidelnosti, výjimky nebo zajímavé paralely, které opět, než přejdu k syntéze 

poznatků, odděleně procvičím.

Ačkoli převažujícím přístupem k prezentaci látky je v Pracovních sešitech již zmíněný 

deduktivní přístup, není tomu tak ve všech případech. Tam, kde chci eliminovat použití 

metajazyka k popisu komplikovanějších jevů, volím pouze prezentaci příkladů bez 

jakéhokoli komentáře. Stejně jako u slovní zásoby se tato metoda nazývá „consciousness- 

raising“79, neboli uvědomování souvislostí na základě správně zvolených příkladů. Takový 

poznatek má pro studenta větší cenu a je lépe zapamatovatelný. Problémem je opět potřeba 

zpětné vazby. U prezentace umístění zájmen v imperativu situaci řeším následovně:

■ La place des pronoms (la, les, moi, vous, etc.) dans la phrase80:

Tu me donnes la carte. ► Donne-moi la carte./Ne me donne pas la carte.
Tu te promènes un peu. ► Promène-toi un peu./ Ne te promène pas.
Tu prends la carte. ► Prends la carte/Prends-la !/Ne la prends pas.
Vous nous attendez. ► Attendez-nous./Ne nous attendez pas.

■ le pronom (la, les, moi, vous, etc.) va après le verbe
■ « me » change en « moi », « te » change en « toi »
■ il y a toujours un « - »
■ le négatif ne change pas

Nejprve nabízím příklady a nechám nad nimi studenta uvažovat a posléze pro kontrolu 

poučky shrnu ve stručných bodech. Druhou alternativou je upozornění na nepravidelnost, 

která je pouze zvýrazněna v písmu bez jakéhokoli komentáře81.

79 Hedge, T. Teaching and Learning in the Language Classroom, Oxford University Press, 2000, s. 163

80 Pracovní sešit Unité 7, s. 11
81 Pracovní sešit Unité 7, s. 10
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Toto pojetí je plnohodnotným případem techniky „consciousness-raising

■ Les verbes réguliers en -ER (demander, manger) et ALLER changent la forme:

Tu regardes le monument. ► Regarde le monument./ Ne regarde pas le monument.
Tu traverses le carrefour. ►Traverse le carrefour. / Ne traverse pas le carrefour.

Tu vas jusqu 'a la gare. ► Va jusqu 'á la gare. /Ne va pas jusqu 'á la gare.
Exception : Vas-y! (Jdi do toho! Dělej!)

• • 89Při výběru jevů a pouček respektuji gramatické minimum stanovené učebnicí a 

posloupnost vysvětlení.

3.5.2 Procvičení

Při výuce i při tvorbě Pracovních sešitů vycházím z oblíbeného modelu práce s gramatikou 

Prezentace -  Procvičení -  Produkce (PPP), jak je popsán například Tricií Hedge83. Po 

představení nového jazyka (Prezentace) má následovat kontrolované procvičení, kdy se 

student soustředí na jev v omezeném kontextu {Procvičení) a poté procvičení volnějšího 

rázu, kdy je ke splnění úkolu nutná syntéza celé řady znalostí a důraz je kladen na 

vyjádření řečových záměrů spíše než na jazykovou správnost {Produkce). Tento přístup 

zcela odpovídá požadavkům na „ ...důležitou funkci cvičení p ři odstupňovaném vedení 

žáků od učební komunikace ke komunikaci reálné . . .“ 84. Většina aktivit užitých 

v Pracovních sešitech spadá právě do oblasti kontrolovaného procvičení, jehož cílem je 

podle Hedge85 kromě jiného pomoci studentům zapamatovat si novou látku, poskytnout 

jim příležitost pro podání zpětné vazby a získat jistotu v daném jevu.

Za velmi důležitý pro úspěšné osvojení jazyka považuji fakt, že procvičení následuje nikoli 

po prezentaci všech aspektů jevu, ale po každém z kroků. Studenti si tak zažijí jednotlivé 

poučky postupně, aniž by byli zaskočeni množstvím nepravidelností nebo konsolidací 

s dalším jevem. Zpětná vazba je zajištěna rubrikou Corrigés zařazenou na konci každého 

sešitu, kde si studenti mohou ověřit výsledky cvičení.

82 „účelný výběr mluvnických jevů  daného cizího jazyka,které jsou nezbytné pro dosažení komunikativního 
cíle stanoveného pro příslušný stupeň výuky respektive pro dané potřeby žáků“ ( Hendrich : 1988, s. 146)

83 Hedge, T.: Teaching andLearning in the Language Classroom, Oxford University Press, 2000, s. 164
84 Jelínek, S.: K  vývojové charakteristice cvičení v učebnicích cizích jazyků. Cizí jazyky, roč. 47,

2003/2004, č. 5, s. 165
85 Hedge, T.: Teaching and Learning in the Language Classroom, Oxford University Press, 2000, s. 166
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3.5.2.1 Typologie cvičení

Jak uvádí S. Jelínek, „postupne se v učebnicích objevuje stále pestřejší repertoár typů 

cvičení, v nichž se obrážejí výsledky různých, někdy i protikladných lingvodidaktických 

koncepcí.íM Ani Pracovní sešity nejsou výjimkou. Typy cvičení nejsou vyhraněné a jedna 

forma často slouží různým účelům dle povahy látky. Aktivity však nepřejímám z jiných 

zdrojů, ale snažím se vytvářet vlastní, které by zohlednily jednak podstatu jevů, jednak 

návaznost na potřeby českého publika a také kompenzovaly slabiny učebnice Fórum.

Typologie použitých cvičení je podobného rázu jako v oddílu Vocabulaire, nicméně 

vzhledem ke komplikované povaze gramatiky jich ke každému jevu nabízím větší 

množství. Tím dociluji seznámení s jevem z různých úhlů a možnosti na něj flexibilně 

nahlížet. Více než u oddílu Vocabulaire uplatňuji také tzv. metodické sekvence87. Jedná se 

o skupinu cvičení zaměřených na jednu oblast seřazených na základě stoupající obtížnosti. 

Jako příklad uvádím aktivity určené k procvičení vztažných zájmen probíraných v učebnici 

na straně 177 :

9.18 Associez:

Le concert ou ¡1 joue s 'appelle la mandolíně.
Ľ  instrument dont passe á la rádio est de Patrick Bruel.
La musique que je préfěre vient de I 'Orient.
La chanson qui je voudrais aller a lieu (koná se) a L'Olympia.

Aktivita 9.18 je v sekvenci zařazena jako první. Jejím cílem je pasivní senzibilizace 

studenta vůči použití vztažných zájmen a poskytnutí kontextu spíše než samotné ověření 

znalostí. Student v této fázi nemusí prozatím demonstrovat obeznámenost s pravidly, 

neboť je při hledání správných kombinací veden významem vět. Tato výhoda mu 

umožňuje ještě jednou činit případné hypotézy o použití cílového jevu a je mu návodem 

pro vyplnění následujícího cvičení:

86 Jelínek, S.: K vývojové charakteristice cvičení v učebnicích cizích jazyků. Cizí jazyky, roč. 47, 
2003/2004, č. 5, s. 163

87 ibid., s. 164
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9.19 Complétez avec qui/que/où/dont :

1. Samedi est le jour______ les Parisiens font leurs achats.
2. La semoule est un ingrédient_________on a besoin pour faire du couscous.
3. Comment s'appelle le fromage_______ le monsieur prend ?
4. C'est un fromage_________ a du goût (má chuť) mais________ sent un peu fort (je cítit).
5. Voilà un supermarché_________ on trouve tout.
6. J 'a i visité mes amis________habitent à Bruxelles.
7. Le français est une langue_______ on parle en Afrique e t_______ est beaucoup utilisé dans la

diplomatie.
8. Catherine Deneuve est une actrice_______ on parle souvent.

Zde se již znalost pravidel předpokládá. Výhodou doplňovací aktivity je její kontrolovaný 

ráz. Jednoduchý jazyk a omezený kontext dovolují plné soustředění na větnou strukturu a 

aplikaci poučky. Správné řešení si student ověří v rubrice Corrigés na konci sešitu.

Součástí prezentované sekvence je vždy i aktivita zaměřená na konsolidaci různých 

aspektů jevu, která je v tomto případě ještě umocněna produktivní dimenzí úlohy. Student 

si při dokončování vět ještě jednou uvědomí relevantní větné vztahy.

9.20 Complétez :

L'été est une saison qui.......................  C 'est un homme qui........................
o ù .......................  q u e ......................
q u e ....................  q u i.......................
dont...................  dont......................

Při práci s mluvnickými časy je mým cílem využívat logické uvažování studenta podporou 

uvědomění principu skládání tvarů pomocí kořene a koncovky. Zvláštní pozornost jim 

věnuji například při procvičování subjonctivu88. Metodická sekvence začíná 

nejjednodušším úkolem, a to aplikací znalosti koncovek, pokračuje nácvikem hledání 

správného kořene slova a nakonec jsou vědomosti systetizovány transformačním cvičením 

zaměřeným tvoření pravidelných i nepravidelných tvarů:

9.13 Complétez avec les terminaisons :

je m'amus -  tu vienne -  on étudi -
ils prenn - vous finiss - tu voi -

9.14 Trouvez le radical:

grossir -  payer -  lire -
découvrir -  réfléchir -  voir -

88 rPracovní sešit Unité 9, s. 11
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9.15 Formez le subjonctif :

ils doivent : qu' ils ______________________nous sommes : que nous___________________
vous avez : que vous___________________tu pars : que tu ____________________________
tu viens : que tu _______________________nous achetons : que nous_________________

Abych dokázala, že gramatika není v žádném případě nudným nebo nepotřebným 

fenoménem založeným na drilu a formalitě, nezapomínám ani na poskytování autentického 

kontextu v podobě komunikativních aktivit. Vybírám motivující témata, jež jsou 

posluchačům blízká:

8.19 Répondez en utilisant le pronom « en » et, quand c 'est possible, concrétisez la quantité. Après, 
demandez à vos collègues et comparez vos styles de vie:

Est-ce que vous vivez sainement? (zdravě)

1. Est-ce que vous faites du sport?
2. Vous buvez plus de 2 litres d'eau chaque jour?
3. Quelle quantité de café buvez-vous par jour?
4. Vous mettez du sucre dans votre thé?
5. Vous mangez assez de fruits et de légumes?
6. Vous prenez souvent des céréales?
7. Combien de cigarettes fumez-vous par jour?
8. Avez-vous mangé du chocolat cette semaine?
9. Est-ce que vous avez beaucoup de stress?
10. Consommez-vous assez de vitamines ?

Zmínku zaslouží i využití mateřského jazyka při procvičení. Přestože v moderní metodice 

patří mezi ty méně favorizované postupy, jeho efekt na porozumění konceptu a upevnění 

látky je neoddiskutovatelný:

7.14 Associez avec les équivalents tchèqueä59:

soyez les bienvenus 
veuillez entrer 
sachez que... 
sois gentil 
n'ayez pas peur 
sois tranquit^^- 
veuillez patienter

račte vstoupit, vstupte prosím
buď hodný
buď klidný
nemějte strach
buďte vítáni
vězte, že ...
čekejte prosím (v telefonu)

89 Pracovní sešit Unité 7, s. 11
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3.6 Oddíl Fonctions

Jedním  z  požadavků  současné didaktiky cizích ja zyk ů  j e  p ř íp ra va  žáků na reálnou cizojazyčnou  

kom unikaci90

Je důležité, aby studenti rozšiřovali své znalosti slovní zásoby a gramatiky jako základních 

stavebních kamenů jazyka, avšak dalším krokem je schopnost uspořádat je tak, aby výrok 

působil přirozeně, byl pro posluchače srozumitelný a splnil zamýšlený komunikativní účel. 

To není vždy možné pouze na základě zkušenosti z mateřského jazyka, neboť zde hrají 

velkou roli kulturní faktory a společenský úzus. V mnoha situacích využijí studenti spíše 

již hotové fráze. Ty jsou nabízeny v oddílu Production orale - S'exprimer.

Obsah tohoto oddílu je bohužel pro studenty bez intervence učitele téměř neuchopitelný. 

Seznamy frází bez významové souvislosti a relativně zdlouhavé popisy komunikativních 

situací k procvičení nedávají zcela jasně tušit záměr autorů. Student, neznaje cíl této části 

materiálu nemá důvod se frázemi více zabývat. Tím, že bude oddíl zahrnut do Pracovních 

sešitů, upozorní mimo jiné na jejich důležitost.

Obsah oddílu Production orale - S'exprimer jsem zařadila jako samostatnou část s názvem 

Fonctions (funkce) na konec každého sešitu. Z analýzy učebnice vyplynulo několik 

základních prvků, které by se měly v Pracovních sešitech v souvislosti s tímto oddílem 

objevit. Je to jednak odstranění potřeby intervence ze strany vyučujícího při prezentaci 

látky, jednak pomoc zapamatovat si nové struktury a flexibilně s nimi manipulovat. 

Narozdíl od výuky nemohou Pracovní sešity poskytnout plnohodnotné procvičení při 

cizojazyčné komunikaci s druhou osobou.

3.6.1 Prezentace

Jako nej efektivnější metoda pro prezentaci významu se osvědčil překlad do češtiny. Jeho 

pomocí lze vyjádřit významové odstíny a použité prostředky napoví, v jakém kontextu je 

frázi možné použít. Ve formě tabulky uvádím francouzský výraz s českým překladem. 

Ačkoli mám zato, že je při překladu důležitější spíše najít opis s podobným účinkem než

90 Hendrich, J. a kol.: Didaktika cizích jazyků, Praha, SPN, 1988, s. 35
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používat stejná slova jako v originále, snažila jsem se co do volby slov maximálně držet 

francouzské verze, aby studenti nebyli zbytečně mateni, pokud si budou význam frází 

ověřovat se slovníkem. Díky tomu jsem například frázi ,J e  n'(en) ai pas envie“ namísto 

mně bližšího ,JVechce se mi“ přeložila jako ,JVemám (na to) chuť. Abych alespoň 

částečně upozornila na volný vztah mezi originální a přeloženou verzí, uvádím 

v některých případech dvě možnosti překladu.

EXPRIMER SON ACCORD, SON DÉSACCORD/JAK VYJÁDŘIT SOUHLAS, NESOUHLAS

D'accord. Dobrá. (= Souhlasím.)
C'est une bonne/excellente idée. To je dobrý/skvělý nápad.
Volontiers. S radostí./Beze všeho.
Je ne suis pas d'accord. Nesouhlasím.
Je n'(en) ai pas envie. Nemám (na to) chuť.
Je n'ai pas le temps. Nemám čas.
J'aimerais bien, mais, ... Rád/a bych, ale...
C'est gentil, mais... To je milé, ale...
Plus tard, peut-être. Možná později.
Je suis désolé(e), malheureusement... Je mi líto, bohužel...

Co se týče volby frází, držela jsem se striktně učebnice. Uvádím všechny výrazy 

představené v rubrikách Outils pour ... ve stejném pořadí jako v knize. Převzala jsem i 

názvy jednotlivých funkcí. Vědoma si podstaty rubriky Outils... , jsem přeložila infmitivní 

vazby tak, aby působily dojmem návodu. Patří mezi ně ,Jak vyjádřit souhlas, nesouhlas“ 

nebo „Jak vyjádřit svůj n ázor’'.

U výrazů, které lze obměňovat jsem pro přiblížení formální struktury použila grafické 

odlišení. Neměnné části frází jsou zvýrazněny tučným písmem, narozdíl od zaměnitelných 

prvků, které jsou bez zvýraznění. Student by si tak měl uvědomit, kterou část struktury je 

třeba si zapamatovat a jaké je její skladba.

PROPOSER OU SUGGÉRER DE FAIRE QUELQUE CHOSE/JAK NĚCO NAVRHNOUT

3e vous propose de faire une partie de tennis. Navrhuji zahrát si partii tenisu.
On pourrait/vous pourriez faire les courses. Mohli bychom/byste jít nakupovat.
Est-ce que tu veux m'accompaqner... ? Chceš mě doprovodit ?
Vous avez envie de faire une promenade ? Máte chuť jít na procházku ?
J'aimerais bien aller au marché. Et vous ? Rád bych šel na trh. A vy ?
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3. 6. 2 Procvičení - typologie

K procvičení jsem zvolila aktivity, které mají ověřit dílčí komunikativní cíle skrývající se 

za jednotlivými skupinami funkcí. Ke každé skupině nabízím alespoň jedno cvičení. 

Převažujícím typem je doplnění chybějícího výrazu v dialogu nebo sérii nezávislých vět. 

Schopnost doplnit větu je zde podmíněna dobrým zapamatováním prezentovaných frází, 

anebo schopností správně odhadnout kontext:

« Est-ce que vous_____________________aller au restaurant ? »

Vědoma si kontrolovaného rázu aktivity, uvádím často pro usnadnění u hledaného výrazu 

první písmeno.

Dalším často opakovaným typem cvičení je použití celé funkční fráze v navržených, 

studentům blízkých situacích. Tento typ cvičení již  má komunikativní náboj, neboť zde 

studenti uskutečňují zadaný řečový záměr. V pokynech jsem v rámci pestrosti vyjadřování 

dbala na procvičení několika možností vyjádření téhož záměru:

9.14 Utilisez des structures différentes. Proposez à votre ami de :

o aller voir une exposition de photographies _____________________________________
o faire du vélo l'après-midi _____________________________________
o aller avec vous visiter votre grand-mère _____________________________________
o prendre un verre (zajít si na skleničku) _____________________________________

Z komunikativního hlediska jsou plnohodnotná i cvičení, kdy studenti vyjadřují své názory 

a preference:

9.18 Utilisez les mots proposés et dites ce que vous pensez de :

o votre cours de français, votre salle de classe, la langue française 
o votre livre, votre dernier devoir, informations dans le manuel, des exercices
o vos collègues en classe de français, votre professeur

intéressant -  amusant -  difficile -  sympathique -  important -  intelligent -  utile -  formidable -  trop 
long -  très confortable -  beau -  très intensif- etc.

Example : Le cours de français, je  le trouve utile./Je trouve le cours de français utile./Je trouve ça 
utile.

K lepšímu pochopení struktury frází se mi jeví jako nezbytné zařadit do budoucna ke každé 

skupině funkcí nejprve substituční cvičení, na kterých si studenti velmi kontrolovaným 

způsobem ověří jejich fungování předtím, než přistoupí k řešení komunikativních situací.
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4. Závěr

Závěr diplomové práce bych chtěla věnovat celkovému zhodnocení Pracovních sešitů, 

které bude mít vliv na jejich očekávanou revizi. Při souhrnu poznatků se budu opírat 

jednak o výsledky analýzy prezentované v této diplomové práci, jednak o konkrétní 

zkušenosti s používáním materiálu v hodinách. Zohledním také prozatímní ohlasy lektorů 

a studentů školy Glossa.

Na základě reakcí našich frekventantů lze usoudit, že zavedení Pracovních sešitů do výuky 

bylo velmi vítané. Dle ohlasů během hodin naplnilo představy o podpůrném materiálu 

k cizojazyčné učebnici a studenti jej považují za užitečné. Samozřejmě jsme již s kolegyní 

zaznamenaly několik chyb v pravopise slov a v celkové úpravě Sešitů, kterým se 

nepodařilo při publikaci na internetu vyhnout. Ty se však snažím průběžně monitorovat, 

aby mohly být odstraněny. Koncepční stížnosti ze strany lektorů se týkaly pouze fonetické 

transkripce, o které se zmíním později.

Hlavním meritem Pracovních sešitů zůstává sjednocení informační hladiny. Toho bylo 

docíleno podrobným zaznamenáním všech jazykově relevantních částí učebnice (slovní 

zásoba, gramatika a funkční fráze). Studenti i učitelé tak získali přesnější představu o 

rozsahu jevů, které učebnice zahrnuje. Poskytnutím podpory v podobě seznamů slovní 

zásoby, výslovnosti, přehledů gramatických pouček a souborů cvičení, na kterých si 

studenti ověří své znalosti byl splněn i požadavek na užití materiálu při samostatné práci.

Eliminace asistence učitele jsme dosáhly přehledným uspořádáním informací, užitím 

jednoduchého jazyka a množstvím příkladů s překladem do češtiny. Zajímavostí je, že 

přestože se nám podařilo zachovat francouzštinu jako hlavní jazyk vysvětlivek i instrukcí, 

studenti materiál považují za psaný v češtině. To svědčí o nenásilném a úspěšném podání 

informací.

Typologie cvičení je dostatečně bohatá, aby je vyučující mohli používat přímo v hodinách 

jak ke kontrolovanému, tak ke komunikativnímu procvičení a přísně vychází z podstaty 

jevů. Studenti oceňují srozumitelné pokyny, cílený charakter aktivit a přiměřenou úroveň, 

která umožňuje bezproblémové zvládnutí úkolu.
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I vzhled sešitů a organizaci informací hodnotí studenti i učitelé kladně, pouze u rubriky 

Corrigés se nabízí výsledky cvičení prezentovat přehlednějším způsobem.

Z koncepčního hlediska považuji vůči potenciálním změnám za závažné dvě oblasti, jež se 

dotýkají seznamů slovní zásoby v části Vocabulaire. První z nich je použití členu před 

podstatnými jmény. Zatímco současná verze Pracovních sešitů používá člen určitý i 

neurčitý a demonstruje poněkud arbitrérní způsob jejich volby, do budoucna plánuji 

sjednocení v podobě užití pouze určitého členu. Ten narozdíl od aktuálního způsobu 

odpovídá úzu a je pro studenty méně zavádějící.

Druhou oblastí je přepis výslovnosti. Zde je třeba nutně zrevidovat inventář používaných 

znaků se zachováním symbolů API a rozšířit ho o původně opominuté opozice mezi 

zavřeným a otevřeným charakterem některých hlásek. Dalším krokem by mělo být 

odstranění nepřesností v použití e-caduc a zařazení dlouhých samohlásek, které mohou 

českému publiku při nácviku správné výslovnosti významně pomoci. Nepravidelnostem 

v přepisuje možné zabránit ověřením správnosti transkripce v jednom, nikoli více různých 

zdrojích. Mým cílem je také studentům nabídnout pomůcku v podobě transkripce v širším 

měřítku, tedy nejen u tématické slovní zásoby, ale i v případě lexika jednotlivých 

dokumentů části Agir-Réagir.

Zlepšení si žádá také oddíl funkčních frází. Z analýzy vyplývá, že tento jev je nutné dobře 

zažít zejména ze syntaktického hlediska, tzn. naučit se dané struktury flexibilně používat. 

Jelikož oddíl nabízí pouze jedno cvičení ke každému jevu, bude vhodné jej rozšířit 

například o soubor transformačních cvičení.

Největším přínosem Pracovních sešitů zůstává pro studenty systematizace a výklad látky, 

což bylo také jejich hlavním cílem. Není nutné je pravidelně používat v hodině, ale mají 

svůj význam zejména při opakování a procvičení, a to i pro studenty na vyšších úrovních.

Mezi návrhy do budoucna patří jistě i ambiciózní idea poskytnout cvičení k učebnici 

Forum v interaktivní formě prostřednictvím internetových stránek školy.
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5. Résumé

Ce sont surtout des raisons pratiques qui m 'ont amenée à choisir le thème de mon mémoire 

de diplôme. En été 2005, moi et mon collègue avons été chargées par Glossa, école de 

langues de l'élaboration d 'un matériel qui faciliterait le travail avec le manuel Forum 1 

dans les cours publics organisés par notre école. Comme je souhaite que les résultats de 

mon mémoire soient applicables dans mes activités d'enseignante, le matériel en question, 

Pracovní sešity, est devenu le sujet de mon mémoire.

Pracovní sešity représentent un outil complémentaire destiné aux étudiants des cours 

publics -grandes adultes de majorité- utilisant le manuel Forum I. Sa version actuelle est 

accesible sur notre site Internet www.glossa.cz . Il comprend neuf cahiers, chacun d'entre 

eux correspondant à une unité de Forum I  et accompagné d'une fiche de corrigés. En 

totalité, le matériel compte 183 pages dont j 'a i élaboré le contenu des unités 7,8 et 9 

entières et la section grammaire des unités 4,5 et 6. Pour documenter mes acquis, je 

propose cahiers 7,8 et 9, c'est-à-dire ceux que j 'a i rédigé sans l'intervention de ma 

collègue.

De multiples raisons ont incité l'école Glossa à la conception d 'un tel matériel. Tout 

d'abord, le livret devrait servir de point d'appui pour ceux qui ont besoin de préciser et 

systématiser les règles grammaticales et faciliter leur travail avec le vocabulaire en même 

temps. Il offre toutes les informations nécessaires pour l'approche individuelle du livre ce 

qui va sans doute être bienvenu par ceux qui n'ont pas de possibilité de prendre part à 

toutes les leçons données.

Pendant la rédaction de ce mémoire, j 'a i visé deux objectifs principaux: présenter 

Pracovní sešity tout en soulignant leur liaison étroite avec le manuel Forum 1 et en tirer 

des conclusions par rapport aux changements que Pracovní sešity devraient subir pour être 

en complaisance plus parfaite avec les besoins de leurs utilisateurs. Ainsi, le mémoire 

fournira l'occassion pour une analyse rétrospective et pour la détermination des points à 

améliorer.
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Le profil du public a également joué un rôle important car il fallait établir une base 

commune à des classes d'une grande pluralité concernant l'âge des apprenants, leurs 

capacités d'apprendre, leur motivation et la possibilité d'utiliser la langue hors de classe. La 

conception des Pracovní sešity comme outil pour les enseignants n 'est à bannir non plus. 

Non seulement facilitent-ils l'orientation dans le contennu linguistique à enseigner, mais ils 

deviennent aussi une source des activités complémentaires.

Pendant la présentation du matériel, le but était non seulement de montrer le contenu, la 

structure et les bases théoriques des Pracovní sešity, mais aussi de communiquer 

l'expérience authentique qu'on a vécu pendant leur création, c'est-à-dire le processus 

d'analyse, de sélection, d'étude des informations et de leur organisation en groupes 

interconnectées. Je procède d'une analyse détaillée des aspects cruciaux de la méthode 

Forum à la description du contenu des Pracovní sešity.

La méthode Forum comprend les éléments suivants: le livre de l'élève avec le Carnet de 

route qui sert à systématiser la langue glissé dans la couverture, le Cahier d ’exercices pour 

fournir des activités pratiques et un support en forme de pages web interactives www.club- 

forum.com . Il ne faut pas oublier Studijní příručka, un livret centré sur les besoins du 

publique tchèque rédigé par J. Haiderová et H. Svobodová.

Chaque unité du manuel est divisée en plusieurs sections. La partie introductoire s'appelle 

comme le livre et les étudiants y vont faire connaissance avec le thème de la leçon ainsi 

qu'avec la langue cible. Agir-Réagir présente des documents destinés à développer les 

quatre compétences productives et réceptives et à fournir le contexte pour l'introduction du 

contenu linguistique de la leçon. Les connaissances sont systématisées par la section 

Connaître-Reconnaître. Dans la rubrique S'exprimer qui représente la substance même de 

tout enseignement des langues, les auteurs tentent d'offrir des moyens pour réussir dans les 

situations de communication visées. Les étudiants parviennent le processus d'apprentissage 

entier jusqu'à les utiliser subséquemment pour les buts communicatifs. Pour aller plus loin 

sert de pratiquer les noveaux acquis (Pause-jeux), apprendre des informations sur le style 

de vie en France (Cadres de vie) et sur les habitudes qutidiennes de ses habitants 

(Com portem ents).
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En composant les cahiers, on a surtout tenté de compenser les points faibles du matériel 

francophone dont l'absence du travail systématique sur le lexique lié aux thèmes abordés et 

l'épanouissement du vocabulaire des étudiants en général. Également, il fallait compenser 

l'absence de présentations achevées de grammaire (les auteurs préférant l'approche 

« découverte ») et la présence seulement sporadique d'activités de pratique contrôlée qui 

sont tellement importantes pendant l'acquisition initiale des structures de base. Le mérite 

communicatif de Forum est grand et indisputable, néanmoins, on estime qu'une approche 

mixte est bien justifiée dans le cas de cours publics donnés pour la plupart aux grands 

adultes.

La méthode Forum est fondée sur les principes communicatifs et prend en considération le 

support de l'autonomie de l'apprenant, son côté affectif et le développement de sa 

compétence de communication. Pracovní sešity tentent de souligner les mêmes valeurs 

mais en adoptant des approches presque contradictoires dont par exemple le traitement de 

la grammaire inductif à l'opposé de la grammaire déductive.

Parmi les vertus des Pracovní sešity, il faut citer l'approche systématique du contenu, le 

respect de la structure du livre et l'air clair et succincte propre aux présentations de points 

grammaticaux ainsi qu'aux listes de vocabulaire proposés.

La structure des cahiers et unifiée: chaque unité commence par un aperçu du vocabulaire 

thématique relevé de tous les textes apparaissant dans l'unité et regroupé sous des titres 

comme TRANSPORT ou ALIMENTATION. La liste présente l'expression en français 

suivie de la transcription phonétique du mot (version simplifiée de IP A) et sa traduction en 

tchèque. Pour vérifier leurs connaissances, les étudiants ont la possibilité de compléter 

plusieurs exercices non seulement d'une nature contrôlée mais aussi communicative. 

L'aperçu thématique est suivi d'une sélection du vocabulaire important pour la 

compréhension des documents écrits de la partie Agir-Réagir. On a introduit tous les mots 

ou phrases qui pourraient poser des problèmes aux étudiants, prenant en compte les besoins 

de ceux qui préfèrent un travail systématique et détaillé même si cette approche ne 

correspond pas entièrement à notre conception d'enseignement. Cette sélection n'est plus 

accompagnée ni de prononciation ni d'exercices.
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La deuxième grande section est consacrée à la grammaire dans l'ordre présentation - 

exercices de pratique - consolidation où on a veillé à introduire progressivement la 

terminologie francophone en préservant une clarté maximale de l'expression en même 

temps. Le choix des thèmes, leur organisation et, si possible, le style d'explications 

correspondent strictement aux procédés proposés dans le livre mais y fournissent une 

dimension inductive explicite.

La dernière partie de chaque cahier traite les fonctions communicatives offertes dans la 

partie S'exprimer dont la connaissance va contribuer au développement d'une compétence 

de communication plus efficace. J'ai relevé les phrases proposés en les systématisant dans 

les tableaux proposant aussi une traduction en tchèque. Pour être mieux acquises, les 

phrases fonctionnelles sont accompagnées d'exercices pratiques.

Ce mémoire m 'a permis non seulement d'entamer une refléxion plus profonde sur le sujet 

des Pracovní sešity, mais aussi de déterminer leurs points faibles en vue d'une révision 

possible. Parmi les traits à améliorer, il est nécessaire d'unifier la conception de la 

transcription phonétique, introduire l'utilisation invariable de l'article défini devant les 

noms cités dans les listes de vocabulaire et fournir plus ď  exercices dans la section 

concernant les fonctions communicatives.

Malgré quelques insuffisances, Pracovní sešity ont déjà prouvé d'être un matériel cohérent 

et utile ce qui nous confirment les réactions des étudiants de notre école.
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Příloha č. 1

PRACOVNÍ SEŠIT UNITÉ 7
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VOCABULAIRE

4- LA VILLE (p. 143 + FORUM + DOC E)
une ville /v il/ město
un monument / monymâ/ památka ; pomník
l'hôpital / opital/ nemocnice
le commissariat (de police) / komisarja/ policejní komisařství
la rue piétonne / rypjeton/ pěší zóna
le syndicat d'initiative / sëdikadinisjativ/ informační centrum pro turisty

la mairie / meri/ radnice
l 'église / egliz/ kostel
la poste / post/ pošta
le marché / marše/ trh, tržiště
le cinéma / sinema/ kino
le théâtre / teatr/ divadlo
une rue /ry / ulice
une pharmacie / farmasi/ lékárna
un quartier / kart je/ čtvrť
un bâtiment / batimà/ budova
un parking / parkir)/ parkoviště

une qare (routière) / gar/ (autobusové) nádraží
le feu (vert) /fe/ semafor (zelená na semaforu)

un carrefour / karfur/ křižovatka
un grand magasin / grâmagazë/ obchodní dům
une tour /to r/ věž
une avenue / avny/ třída ; ulice ; avenue
un pont / pô/ most
un palais / pals/ palác

un hôtel / otel/ hotel ; palác ; sídlo ; dům

un toit / twa/ střecha
un trottoir / trotwar/ chodník
une île /¡I/ ostrov
un jardin / žardě/ zahrada ; park

une rive / riv/ břeh řeky
une place / plas/ náměstí
une résidence / rezidâs/ sídlo ; rezidence
un magasin / magazè/ obchod

une épicerie / episri/ obchod s potravinami
une boutique (de vin) / butik/ obchod (s vínem ); butik
un boulevard / bulvár/ b u lv á r; třída
un bijoutier / bižutje/ obchod s klenoty ; klenotník
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7.1 Soulignez le m ot qui ne convient pas :

1. avenue -  boulevard -  rue -  trottoir 5. feu -  carrefour -  tour - commissariat
2. mairie - résidence -  palais -  hôtel 6. mairie -  poste -  église -  commissariat
3. boutique -  magasin -  grand magasin -  marché 7. syndicat d'initiative -  hôtel -  toit -
4. pont -  rive -  île -  place monument

4, DEMANDER LE CHEMIN /JAK SE ZEPTAT NA CESTU (FORUM)
Excusez-moi, l'ég lise Saint-Germain- 
des-Prés, c'est par là?

Promiňte, ke kostelu Saint-Germain-des- 
Prés se jde tudy ?

Pardon, monsieur, la rue Bonaparte, 
s'il vous plaît?

Promiňte, (pane,) kde je , prosím vás, ulice 
Bonaparte ?

Est-ce qu'il y a une pharmacie dans le 
quartier?

Je v této čtvrti lékárna ?

La rue Charles-Cros, s'il vous plaît? Prosím vás, (jak se dostanu do) ulice 
Charles-Cros ?

Pardon, où est-ce que je peux me
garer?

Promiňte, kde mohu zaparkovat ?

Pardon, monsieur, je cherche la gare 
Montparnasse.

Promiňte, (pane,) hledám nádraží 
Montparnasse

Excusez-moi, madame. Je crois que 
je suis perdu.

Promiňte, (paní), myslím, že jsem  se 
ztratil.

Pour aller à 1 Arc de triomphe, s'il vous 
plaît?

Prosím vás, kudy se jde k Vítěznému 
oblouku?

*  INDIQUER LE CHEMIN /JAK VYSV ĚTLIT  CESTU
(FORUM + DOC B, C, D, E + VOCABULAIRE p. 143)

Désolé, je  ne sais pas. Nevím, je mi líto.
Désolé, je ne suis pas d'ici. Nejsem místní, je mi líto.
Demandez à quelqu 'un 
d'autre.

Zeptejte se někoho jiného.

ADVERBES ET PREPOSITIONS/ KDE ?
à l 'extérieur (de) vne, mimo
(juste) à côté (de) (hned) vedle
à l'intérieur (de) uvnitř

dans v
sur na
en bas (de) dole, dolů, pod čím
en hau t(de) nahoře, nad čím
dessous dole, pod
sous = au-dessous (de) pod

au-dessus (de) nad

(tout) près (de) (těsně) u ; blízko ; vedle
devant před (místně)

derrière za (místně)

en face (de) naproti

de l'autre  côté (de) na druhé straně
au milieu (de) uprostřed

entre mezi (dvěma)
jDarmi mezi (více)
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DIRECTIONS/ KUDY ?
à droite (de) napravo (od)
à gauche (de) nalevo (od)
Par où ? Kudy ?
par là, par la vallée tudy, údolím
tout droit rovně
ju sq u 'à  (jusqu 'au  feu) až k (až k semaforu)
au bout (de) na konci, na konec
au nord/au sud (de) na sever/jih (od)
à l 'est/à l'o uest (de) na západ/východ (od)
à/sur votre droite/qauche po vaší pravici/levici
vers směrem k
avant před (při pohybu)
après za (při pohybu), po

7.2 Trouvez le contraire :

à gauche -  
en bas -  
sous -  
au-dessus -  
au-dessus de - 
devant -  
après - 
au nord -  
à l'o uest -  
à l'extérieur -

sortir - 
partir - 
monter - 
s 'arrêter - 
marcher - 
aller tout droit 
redescendre -

VERBES DU MOUVEMENT / POHYBOVÁ SLOVESA
continuer (tout droit; jusqu 'à la gare) pokračovat (rovně; až na nádraží)
rentrer (à l'hôtel) vrátit se (do hotelu)
traverser (la forêt) p ře jít ; přejet (les)
prendre (une rue, le périph ') dát se (ulicí, po okruhu)
sortir (de la ville) v y jít ; vyjet (z města)
suivre (la rivière, la rue) jet podél řeky, po silnici
partir (du parc) odjet (z parku)
quitter le parc opustit park
descendre (le boulevard) jít dolů (po bulváru)
monter (la rue) jít nahoru ; stoupat (ulicí)
tourner(à gauche) otočit ; zatočit (vlevo)
longer jít podél
remonter (la colline) znovu vystoupat; vyjet (na kopec)
entrer vstoupit
parcourir (la ville) p ro jít; prochodit; projet (město)
aller en voiture/ en bus/à pied jet vozem, autobusem ; jít pěšky
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7 .3  Trouvez toutes les combinaisons possibles :

jusqu 'au feu/bout - à droite - tout droit - la prem ière rue à droite - le carrefour - une ville 
la Seine - le périphérique - la rue - le pont -  au carrefour -  vers la place

TOURNER ............................................................................................................................
TRAVERSER ..........................................................................................................................
CO N TIN U ER ..........................................................................................................................
P R EN D R E...............................................................................................................................
SUIVRE ..................................................................................................................................
ALLER ....................................................................................................................................
LO N G ER ........................................................................................................

7.4 Utilisez les verbes de 7.3 et décrivez le chemin de votre travail/école/malson à votre 
classe de français.

le verbe PASSER
passer devant un restaurant projíždět kolem restaurace
passer par le portillon projít turniketem
passer par Prague projíždět Prahou
Par où est-ce que nous pouvons 
passer?

Kudy můžeme jet?

passe vers midi zastav se k poledni
passe me prendre au bureau zastav se pro mě v kanceláři
passer un bon après-midi strávit hezké odpoledne
passer à_Auvers zastavit se v Auvers

4- LE TRANSPORT (IN TERCULTUREL p. 149)
le transport / trâspor/ doprava

une ligne / lift/ linka
le conducteur / kôdyktœr/ řidič

acueiillir / akœjir/ přivítat, přijmout, pojmout

un voyageur / vwajažcer/ cestující

une piste cyclable / pistsiklabl/ cyklistická stezka
une voie / vwa/ dráha ; pruh ; t r a ť ; 

vozovka
une voie reservée aux 
autobus

pruh vyhrazený pro autobusy

l'aéroport / aeropor/ letiště
relier (à) / rslije/ spojovat (s)

une autoroute / otorut/ dálnice
une station / stasjô/ stanice

un arrêt / are/ zastávka

le trajet / traže/ cesta (jízda, let, ...)
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LES MOYENS DE TRANSPORT

aller en métro jet metrem
= prendre le métro jet metrem
aller à pied jít pěšky
un moyen de transport dopravní prostředek
l'avion (m .) letadlo
le métro metro
la voiture osobní automobil
l 'autobus/le bus (m .) autobus
le tramway tramvaj
le vélo/la bicyclette jízdní kolo
le RER RER (příměstská železnice)
le train vlak

7 .5  Ajoutez les mots dans le tableau au dessous : 

une fusée -  un camion -  le tracteur -  un yacht -  ie roller -  un sous-marin -  un ferry-boat ■

%

un car -  une hélicoptère -  un ballon -  une trottinette -  une m otoic vciette)- un bäteau
nákladní auto
koloběžka
motorka

loď

balón

helikoptéra

raketa
kolečkové brusle

trajekt

jachta

ponorka

dálkový autous
traktor

. . . . . .

. . . . . .

7.6  Complétez avec un transport:

Pour aller au travail, je  p re n d s .....................................Quand je  vais en vacances à l'étranger,
habituellement, je  vais e n ........................................... Pour faire une excursion le week-end, je
pars en .............................................. Pour me déplacer en ville, je  préfère aller
en....................................... / à pied .

Je voudrais essayer un voyage e n ........................................................ je  ne suis jam ais allé(e) en
.............................................  Pour aller de France en Grande Bretagne, il faut prendre

Pour aller aux États-Unis, le moyen de transport le plus rapide est 
Pour aller à Paris, on peut prendre .......................................  ou ou
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FORUM
toujours stále
Vous allez toujours tout droit. Půjdete stále rovné.
croire myslet
C 'e s t  à gauche, je crois. Myslím, že je to vlevo.
désolé, je  ne sais pas. Nevím, je mi líto.
prendre un taxi jet taxíkem
rentrer vrátit se
Désolé, je  ne suis pas d'ici. Nejsem místní, je mi líto.
se garer zaparkovat
un colis balík (zásilka)
J'ai un colis à prendre. mám vyzvednout balík
la livraison dodání; dodávka (zboží); 

místo, kde se vykládá zboží
traverser přejít; přejet
la cour dvůr
plusieurs několik
vous verrez uvidíte
au coin na rohu
la tour Montparnasse věž Montparnasse (mrakodrap)
vous prenez à gauche půjdete vlevo
loin daleko
un quart d'heure čtvrthodina
à pied pěšky
environ přibližně
remercier poděkovat
Je vous remercie beaucoup, madame. Mnohokrát vám děkuji (paní).
Je vous en prie. Prosím./Není zač. (odpověď  

na poděkování)
l'escalier (m) schodiště
l'étage (m) patro

7 .7  Complétez avec les mots proposés:

prier -  s 77 vous p la ît -  rem ercier -  rentrer -  un parking -  tout droit -  traverser -  se garer -  
le quartier -  à pied -  suivre -  loin -  désolé -  fatigué -  pour - verrez

• La rue Bonaparte ,_____________________________ ? - Oui, vous allez toujours__________________________ .
• Est-ce qu 'il y a une poste dans _____________________________________? - ____________________________ , je

ne sais pas.
• Je s u is __________________, je  voud rais___________________ à l'hôtel.
• Excusez-moi, je  cherche _________________  pour ________________________

Vous_______________________________la cour et v o u s_____________________________déjà.
•  aller à la tour Eiffel, s 'il vous plaît? - Ce n 'e s t  p a s _________________________ .

V o u s___________________ ce grand boulevard, c 'e s t  20 m inutes____________________________ .
• Je v o u s________________________ , madame. - Je vous e n ___________________ .
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^ POUR INDIQUER SON ADRESSE / JAK UDAT ADRESU (FORUM)________________________

J'hab ite (à) Prague 7/ à Holešovice/au 7e arrondissem ent, 11, rue Argentinská au  
deuxième étage, escalier B.
Je travaille dans le XlVe arrondisement, 45 rue Didot, dans le bâtiment au fond de la cour, 
au premier étage._______________________________________________________

7.8  Complétez :

J'hab ite_________________________

Je travaille /je vais à l'école

4  DOC A
venir chercher/aller chercher příjít vyzvednout/jít vyzvednout
le RER příměstská železnice
Vous avez fait bon voyage? Měli jste  dobrou cestu ?
difficile obtížný
facile snadný
rapide (x vite !) rychlý (x rychle !)
On a mis 40 minutes. Trvalo to 40 minut.
tout de suite hned
une correspondance (pour) dopravní spojení (do)
atterir přistát
seul jediný
la valise kufr
introduire vložit
le portillon turniket v metru; dvířka; vrátka
passer projít
en même temps zároveň
monter nastoupit
On verra. Uvidíme.
habituellement obvykle
une différence rozdíl
en tout cas v každém případě
se mettre à table usednout ke stolu

7 .9  Associez :

introduire le billet pour arriver
avoir une correspondance dans la voiture
monter un bon voyage
faire dans le portillon
aller chercher tout de suitě
mettre 20 minutes le RER
prendre avec les valises
passer ses amis á la gare
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4  DOC B
demander son chemin zeptat se na cestu

un panneau, des panneaux dopravní značka ; panel
traverser (une ville) přejít; přejet (město)
passer projíždět kolem
pour la troisième fois potřetí
Tu as raison. máš pravdu.
sortir vystoupit; (vy)jít ven
un passant kolemjdoucí
indiqué vyznačený
nous en venons Jedeme odtamtud
barré zahrazený; uzavřený
c'est vrai to je pravda
il y a des travaux pracuje se tam
au feu na semaforu
sens interdit zákaz vjezdu
demandez à quelqu 'un d'autre zeptejte se někoho jiného
avancé pokročilý
oublier zapomenout
ce sera plus simple to bude jednodušší
la carte mapa
s'énerver rozčilovat se
une file /fil/ jízdní pruh; řada
l 'autoroute dálnice

7.10 Complétez avec les mots proposés :

s'énerver -  indiqué -  fois -  barré -  sortir -  raison -  una passante -  / 'autoroute -  la carte -  
des travaux

Te te le répète pour la millième______________ ! C 'e s t _________________sur le panneau.
On va prendre __________________  . Montre-moi __________________  , il faut
______________  de cette ville. La route est ___________________  parce qu'il y a
________________ ___ . Comme habituellement, tu a s _______________. On va demander à
____________________ ■ N e __________________ _ pas, on est en vacances !

i- DOC D
un itinéraire trasa; plán cesty
avoir envie de (faire qe) mít chuť na (udělat co)
moi, pas trop ja moc ne
plutôt spise
découvrir objevit; objevovat (poznávat)
Pascal a raison. Pascal má pravdu.
une quinzaine patnáct
au nord smerem na sever
une vallée údolí
une balade procházka, projížďka; výlet
passer (à, chez) zastavir se (kde, u koho)
une pensée (pour) myšlenka (na koho)
ensuite potom
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une forêt les
rejoindre připojit se; dohonit
sûrement jistě
par où ...? kudy
le mieux, c'est ( d e ) ... nejlepší je ... (udělat co)
directement primo
rentrer par l 'autoroute vrátit se po dálnici
le périph ' (le boulevard okruh (magistrála)
périphérique)
prendre le périph ' jet po okruhu
quitter opustit
à cette heure-là v tuto hodinu
un bouchon zacpa
un portable mobilní telefon

t
7.11 Dans les documents B et D, relevez (vypište) toutes ies expressions liées au transport 
routier.

4  DOCE
se lancer (à) vrhnout/pustit de (do)
la découverte objevování
un quide průvodce (kniha i osoba)
un ensemble celek
apercevoir spatřit; všimnout si
un toit střecha
le coeur srdce
se cacher schovávat se
plaire líbit se
épicérie Fauchon slavné lahůdkářství
merveilleux, merveilleuse báječný; úžasný; skvělý
entrer vstoupit
faire 200 mètres ujít (udělat) 200m
la marche chůze
principal hlavní
une curiosité zajímavost; zvláštnost

7.12 Traduisez :

srdce Paříže, skvělý průvodce, červená střecha, velký celek, pustit se do objevování města, 
hodina chůze, hlavní zajímavosti, vstoupit do zahrady, spatřit Elffelovu věž mezi stromy
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GRAMMAIRE

4. IMPERATIF/ROZKAZOVACI ZPŮSOB

ouvrez vos livres (otevřete si knihy) - travaillez par deux (pracujte ve dvojicích) - regardez la 
photo (podívejte se na fotografii) - Usez le dialogue (čtěte dialog)

■ Avec l'IMPÉRATIF on n 'utilise pas «  tu » ,  «  nous »  et «  vous »  :

PRESENT IMPERATIF
Tu prends la rue à Prends la rue à gauche. Ne prends pas la rue à
gauche gauche.
Nous regardons le Regardons le panneau. Ne regardons pas le
panneau. panneau.
Vous demandez le Demandez le chemin. Ne demandez pas le
chemin. chemin.

■ Les verbes réguliers en -ER  (demander, manger) et ALLER changent la forme:

Tu regardes le monument. ► Regarde le monument./ Ne regarde pas le monument.
Tu traverses le carrefour. ►Traverse le carrefour. / Ne traverse pas le carrefour.
Tu vas jusqu 'à la gare. ► Va jusqu 'à la gare. /Ne va pas jusqu 'à la gare.
Exception : Vas-y! (Jdi do toho! Dělej!)

7.13 Complétez les formes de l'impératif:
(tu )
Pour aller à la tour E iffe l,____________  (prendre) le métro à St-Michel, direction Porte
d'Orléans.____________ (changer) à Denfert Rochereau pour la ligne 6, direction Charles de
Gaulle-Etoile e t _____________  (descendre) à Bir-Hakeim. Puis, __________ (traverser) le
carrefour e t .
(vous)

(aller) à pied le long de la Seine jusqu'à la tour.

(ne pas rester) à la maison, 
(ne pas regarder la télé),

(découvrir) Paris avec notre agence!

la Seine,____________
Tour Eiffel et pour finir, 
(nous)

(faire) une promenade en bateau sur 
(visiter) les plus grands monuments,_____________ (monter) sur la

(aller) au restaurant pour prendre un bon café, 

(ne pas aller) à Paris en train,____________ (partir) en avion:
(voyager) en comfort.

■ Il y a quatre verbes irréguliers (nepravidelná slovesa):

ETRE AVOIR SAVOIR VOULOIR
(tu) sois /swa/ aie /e/ sache /saš/ veux/veuille /voej/

(nous) soyons /swajô/ ayons /ejô/ sachons /sašô/ voulons

(vous) soyez /swaje/ ayez/s je/ sachez /saše/ voulez/veuillez
/voeje/
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7.14 Associez avec des équivalents tchèques:

soyez les bienvenus 
veuillez entrer 
sachez que... 
sois gentil 
n 'ayez pas peur 
sois tranquil 
veuillez patienter

račte vstoupit, vstupte prosím
buď hodný
buď klidný
nemějte strach
buďte vítáni
vězte, že ...
čekejte prosím (v telefonu)

La place des pronoms (la, les, moi, vous, etc.) dans la phrase:

Tu me donnes la carte. ►
Tu te promènes un peu. ►
Tu prends la carte. ►
Vous nous attendez. ►

Donne-moi la carte./Ne me donne pas la carte. 
Promène-toi un peu./Ne te promène pas. 
Prends la carte/Prends-la !/Ne la prends pas. 
Attendez-nous./Ne nous attendez pas.

le pronom (la, les, moi, vous, etc.) va après le verbe
«  me »  change en «  moi » ,  «  te »  change en «  toi »
il y a toujours un «  - »
le négatif ne change pas
verbes avec «  se »  (= verbes pronominaux) :

SE PROMENER ►

S'EXCUSER ►

(tu) promène-toi mais
(nous) promenons-nous 
(vous) promenez-vous

(tu) excuse-toi mais
(nous) excusons-nous 
(vous) excusez-vous

NE te promène PAS 
NE nous promenons PAS 
NE vous promenez PAS

NE t'excuse PAS 
NE nous excusons PAS 
NE vous excusez PAS

7.15 Complétez:

S'ARRÊTER ► (tu) _________________
(n o u s)_________________mais
(vo u s )___________ _

7.16 Transformez les phrases négatives à la forme positive et les phrases positives à la 
forme négative:

N 'y  allons pas! ► Allons-y!
Regardons-le. ► Ne le regardons pas.

Donnez-moi votre numéro de téléphone...................................................
Ne me donnez pas votre adresse.....................................................
Attendons -  les. ................................................
Garez-vous dans la cour.....................................................
Ne te lave pas........................................
Regarde-moi.............................................
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7.17 Associez les phrases avec leurs équivalents tchèques.

Calme-toi ! Pojď sem !
Arrête ! Uklidni se !
Ne pleure pas ! Přestaň !
Attendez(-moi) ! Usměj se !
Souris ! Neplakej !
Viens! Počkejte (na mě) !
Allez ! No tak ! Ale jděte ! Pojďme !

4. LES NOMBRES ORDINAUX / ŘADOVÉ ČÍSLOVKY

Vous connaissez déjà: C'est mon premier séjour (prvni pobyt) en France.

■ un/une ► premier/première
■ Pour tous les autres nombres on utilise «  -ième »

NOMBRES ORDINAUX
deux deuxième
trois troisième
dix dixième
dix-huit dix-huitième
vingt-sept vingt-septième
quatre quatrième
onze onzième
seize seizième
trente trentième

■ Attention aux exceptions!
deux second/seconde

(dans un contexte 
spécifique : Il voyage en 
seconde classe.)

neuf neuvième
vingt et un vinqt et unièm e
trente et un trente et unièm e
quatre-vingts quatre-vingtième

■ Il y a la même forme pour le masculin et pour le féminin, pour le pluriel, il y a un «  s »  : 

la deuxième question x le deuxième livre x les deuxièmes chaussures à gauche

■ Attention ! Comparez avec le tchèque :

4- LA D A TE /DATUM __________________________________________________
1. května = le 1er mai (le premier mai ) 
mais:
6. května = le 6 mai (le six mai)
14. června = le 14 juillet (le quatorze juillet)
(NON : le sixième, le quatorzième mai!!!)____________________________________
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Pierre habite a u ________________________(6e) arrondissement.
Victor Hugo a vécu a u _____________________ (XVIIIe) siècle.
Ma soeur est la ________________________(3e) fille à droite.
C 'est so n _______________________(61e) anniversaire.
Montez a u ____________________ (9e) étage.
L e __________________________ (1er) prix est une nouvelle Peugeot.
C 'est s a __________________________ (2e) femme, Natalie.
Il a fini le ____________________________ (35e) aux Jeux Olympiques.

7.18 Écrivez en mots:

7.19 Lisez en voix haute (čtěte nahias)

le 1er, le 9e , le 10e, le 12e, le 15e, le 18e, le 20e, le 21e, le 36e, le 43e, le 54e, le 62e, le 77e, le 89e

4 le verbe DECOUVRIR/ OBJEVIT, OBJEVOVAT
je découvre / dekuvr/ nous découvrons / dekuvrô/
tu découvres / dekuvr/ vous découvrez /dekuvre/
il découvre / dekuvr/ ils découvrent /dekuvr/
passé composé : j 'a i  découvert/dekuver/ 

tu as découvert
futur : je découvrirai /dekuvrirs/ 

tu découvriras /dekuvrira/

7.20 Suivez la logique et complétez les formes:

J tu ....es

OFFRIRj 'a i ...ert 
(passé composé) 
nous ....ons vous ....ez

il ....e

ľ ..... ai
(futur) 
ils ....ent

j ouvr. tu ouvr..

OUVRIRj ai ouv...
(passé composé) 
nous ouvr... vous ouvr.

il ouvr.

j'ouvrir. 
(futur) 
ils ouvr..

4  LES PRONOMS «  Y  »  et «  EN »  REMPLAÇANT UNE PRÉPOSITION DE LIEU
/ NAHRAZENÍ PŘEDLOŽKY MÍSTA ZÁJMENY «  Y »  A «  EN »

■ préposition À ► Y

Je vais à Versailles. ► J 'y  vais. (Jdu/jedu tam)
Il reste au bureau. ► Il y reste. (Zůstávám tam.)

■ préposition DE ► EN

Nous partons de la gare. ► 
Je viens du Portugal. ►

■ autres prépositions ► EN

Nous en partons. (Odjíždíme odtud.)
J 'en viens. (Přijíždím/pocházím odtud.)

Je travaille dans une société de finances. 
J 'a i mis le café sur la table.

► J 'y  travaille. (Pracuji tam.)
► J 'y  ai mis le café. (Dal jsem tam kávu.)
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7.21 Complétez selon le modèle et ajoutez un moyen de transport.

Example : Quand je vais à la campagne, j  y  vais en train.

Quand je vais au cours de français,...........................................
Quand il va chez sa m ère ,....................................................
Quand nous allons au Portugal,...................................................
Quand ils vont à l'é co le ,.......................................................
Quand vous allez à Paris,...............................................................

■ Observez l'ordre de mots:

glossâ’
••a ikola i»iyk4

AFFIRMATIF NEGATIF
présent J y  vais.

Cécile en part.
Je n 'y  vais pas. 
Cécile n 'en  part pas.

passé composé J ' y  suis allé.
Cecile en est partie.

Je n 'y  suis pas allé. 
Cécile n 'en  est pas 
partie

Impératif Allez-y!
Prends-en!

N 'y  allez pas!
N 'en  prends pas!

Infinitif J 'a im e y travailler. 
Je vais y  rester.

Je n'aime pas y  
travailler.
Je ne vais pas y  rester.

7.22 Répondez en utilisant «  y  »  et «  en »  :

Tu vas au cinéma ce soir ? O u i,_______________________________________________avec Pierre.
Tu reviens déjà de la poste ? N on,_____________________________________________________ .
Est-ce qu 'il aime habiter à Brno ? N on,_________________________________________________ .
À quelle heure êtes-vous partis du bureau ?Nous_________________________________________ .
Est-ce qu 'il reste toujours chez sa copine ? N on,__________________________________  plus.
Qu 'est-ce que vous allez voir au musée d 'Orsav ? _______________________________________.
Vous êtes déjà allés en Espagne ? Oui, ______________________________________l'été dernier.
Tu as passé combien de temps à Paris ? ___________________________________________ 3 mois.
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FONCTIONS

4  DEMANDER QE POLIMENT p. 147/JAK ZVOŘILE O NĚCO POŽÁDAT

Très poli Pourriez-vous/ Pourrais-tu m 'aider? Mohl bys/byste mi pomoci?

Poli Pouvez-vous/Peux-tu fermer la porte? Můžeš/můžete zavřít dveře?

Direct Fermez la porte. Ferme la porte. Zavři dveře.

*N 'oubliez pas "s 7/ te plaît" ou "s 'il vous plaît" ///

7.23 Demandez poliment :

Qu 'est-ce que vous demandez à votre ami(e) quand : 
o Vous avez froid (je vám zima) 
o Vous avez oublié votre livre de français 
o Vous voulez lui montrer un immeuble intéressant 
o Vous avez besoin d'aide avec votre devoir

Qu 'est-ce que vous demandez à votre professeur de français quand : 
o Vous n 'avez pas compris un mot dans un texte 
o Vous n 'avez pas compris un enregistrement (nahrávce)
o Vous voulez écouter une chanson

^  ORDONNER OU INTERDIRE p. 145 / JAK NĚCO PŘIKÁZAT ČI ZAKÁZAT
Fermez la porte. Zavřete dveře.
Il faut éteindre son téléphone portable au 
théâtre.

V divadle je  třeba /je nutno vypnout 
mobilní telefon.

Je peux voir votre passeport, s 'il vous plaît ? Mohu vidět váš pas, prosím ?
Je vous interdis de me prendre en photo. Zakazuji vám mě fotit.
On ne doit pas chanter à table. U stolu se nezpívá.
Vous n 'avez pas le droit de stationner ici. Nemáte právo zde parkovat.
Il est interdit de fumer. Je zakázáno kouřit.

7.24 Complétez en respectant la première lettre:

Je t ' i___________ __ de me parler comme ça. Tu n 'as pas le d_________________ de me
dire quoi faire. Je p_________________ avoir votre devoir ? On ne d______________________
pas fumer à l'hôpital. Au musée, il est i____________________ de prendre des photos et de
manger. Grand-mère, tu ne d______________  pas porter ce sac lourd ! Il
f___________________ être poli avec les vieux gens.
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4  CONSEILLER OU DÉCONSEILLER p. 145/ JAK PORADIT ČI NEDOPORUČIT
Allez-y tôt le matin. Jeďte tam brzy ráno.
Faites attention. Dávejte pozor.
Ne prends pas ta voiture. Nejezdi autem.
Il faut se renseigner avant de partir. Před odjezdem je  třeba se informovat.
Il ne faut pas partir trop tard . Není třeba/nemělo by se odjíždět příliš 

pozdě.
Vous devriez commander de la 
documentation.

Měli byste si vyžádat dokumentaci.

Tu ne devrais pas y aller seule. Neměla bys tam chodit sama.
Il vaut mieux faire une excursion à 
Versailles.

Je lepší jet na výlet do Versailles.

Je te conseille de partir avant midi. Radím ti odjet před polednem.
Le plus facile, c 'est de prendre le métro. Nejjednodušší je jet metrem.
Est-ce que tu as consulté le quide? Podíval(a) ses do průvodce ?
Vous ne pouvez pas attendre dimanche? Nemůžete počkat do neděle ?
Ca ne vaut pas la peine de visiter ce musée. Nemá cenu navštěvovat muzeum.

7.25 Complétez en respectant la première lettre:

Le plus f_________________ , c'est d'aller à pied. Ca ne vaut pas l a _______________ de
partir pour un jour. Vous ne p _________________  pas m'attendre?!? Je vous
c__________________  de consulter un spécialiste. Il vaut m________________ accepter sa
proposition (návrh). Il ne f_________________ pas paniquer. Vous d____________________
vous reposer. Ne prends p__________ l'autoroute, il y a un bouchon.
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CORRIGÉS

7.1 1. trottoir ; 2. mairie ; 3. marché ü, 4. place ; 5. tour ; 6. église ; 7. toit
7.2 à droite ; en haut ; sur/au-dessus de ; dessous ; au-dessous de/sous ; derrière ; 

avant ; au sud ; à l'est ; à l'intérieur
entrer ; rentrer/retourner ; descendre ; continuer ; aller en voiture ; tourner ; 
remonter

7.3 TOURNER à droite, au carrefour, vers la place 
TRAVERSER le carrefour, une ville, la Seine, la rue, le pont 
CONTINUER jusqu'au feu/bout, à droite, tout droit
PRENDRE à droite, la première rue à droite, le périphérique, la rue 
SUIVRE la Seine, le périphérique, la rue 
ALLER jusqu 'au feu/bout, à droite, tout droit, vers la place 
LONGER la Seine, la rue

7.7 s 'il vous plaît; tout droit; le quartier; désolé; fatigué; rentrer; un parking; me garer; 
traversez; verrez; pour; loin; suivez; à pied; remercie; prie

7.9 intoduire le billet dans le portillon ; avoir une correspondance tout de suite ; monter 
dans la voiture ; faire un bon voyage ; aller chercher ses amis à la gare ; mettre 20 
minutes pour arriver ; passer avec les valises

7.10 fois -  indiqué -  l'autoroute -  la carte -  sortir -  barrée -  des travaux -  raison -  une 
passante - 1'énerve

7.11 panneau, traverser, passer, sortir, barré, le feu, sens interdit, une file, l'autoroute,
I ' itinéraire, une balade, le périph ',  un bouchon

7.12 le coeur de Paris ; un merveilleux guide ; un toit rouge ; un grand ensemble ; se 
lancer à la découverte de la ville ; une heure de marche ; les curiosités principales ; 
entrer dans le jardin ; apercevoir la tour Eiffel entre les arbres.

7.13 prends -change -descends -  traverse -va
ne restez pas - découvrez -  ne regardez pas - faites -  visitez -  montez - allez 
n 'allons pas - partons - voyageons

7.14 soyez les bienvenus = buďte vítáni, veuillez entrer = «  račte vstoupit » ,  vstupte 
prosím ; sachez que... = vězte, že ..., sois gentil = buď hodný, n 'ayez pas peur = 
nemějte strach,sois tranquil = buď klidný, veuillez patienter = čekejte prosím (v 
telefonu)

7.15 Arrête-toi ! Ne t'arrête pas !
Arrêtons-nous ! Ne nous arrêtons pas !
Arrêtez-vous ! Ne vous arrêtez pas !

7.16 Ne me donnez pas votre numéro de téléphone. Donnez-moi votre adresse. Ne les 
attendons pas. Ne vous garez pas dans la cour. Lave-toi. Ne me regarde pas.

7.17 Calme-toi != Uklidni se !; Arrête ! = Přestaň !; Ne pleure pas != Neplakej !; Souris ! 
= Usměj se !; Viens! = Pojď (sem) Udeme ! Attendez- (moi) != Počkejte (na 
mě) !; Allez != No tak ! Ale jděte ! Pojďme !

7.18 dixième ; dix-huitième ; troisième ; soixante et unième ; neuvième ; premier ; 
deuxième ;
trente-cinquième

7.19 le premier ; le neuvième ; le dixième ; le douzième ; le quinzième ; le dix-huitième ; 
le vingtième ; le vingt-et-unième ; le trente-sixième ; le quarante-troisième ; le 
cinquante-quatrième ; le soixante-deuxième ; le soixante-dix-septième ; le quatre- 
vingt-neuvième

7.20 j'o ffre , tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent 
passé composé : j 'a i  offert, futur : j'offrirai
j'ouvre , tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent 
passé composé : j 'a i  ouvert, futur : j'ouvrirai
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7.21 Quand je vais au cours de français, j ' y  vais en métro.
Quand il va chez sa mère, il y va en train.
Quand nous allons au Portugal, nous y allons en avion.
Quand ils vont à l'école, ils y vont à pied.
Quand vous allez à Paris, vous y allez en car.

7.22 Oui, j ' y  vais avec Pierre. Non, je n 'y  reviens pas. Nous en sommes partis à 20 
heures. Non, il n 'aime pas y habiter. Non, Il n 'y  reste plus. Nous allons y voir les 
impressionistes. Oui, on y est allé/nous y sommes allés l'été dernier. J ' y ai passé 
trois mois.

7.23 Pourrais-tu me prêter ton pull /fermer la fenêtre ? Je pourrais regarder dans ton 
livre ? Regarde cet immeuble! Pourrais-tu/peux-tu m 'aider avec le devoir ? 
Pourriez-vous m'expliquer le mot... ? Pouvez-vous le répéter ? Pouvez-vous 
apporter/passer une chanson ?

7.24 interdis ; droit ; peux ; doit ; interdit ; dois ; faut
7.25 facile ; peine ; pouvez ; conseille ; mieux ; faut ; devriez ; pas
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VOCABULAIRE

4 L'ALIM ENTATION (2)
(P.161+ FORUM+DOCUMENT B, C, D+PRODUCTION ÉCRITE+INTERCULTUREL)

FRUITS ET LÉGUMES
l'alimentation (f.) / alimâtasjô/ jídlo ; strava ; výživa
les fruits (m.) / fini/ ovoce

les légumes (f.) / legym/ zelenina
une carotte /karot/ mrkev
des radis (m.) / radi/ ředkvičky
une tomate / tomat/ rajče
un oignon / oňô/ cibule
un chou-fleur / šuflcer/ květák

une aubergine / obsržin/ lilek

un navet / navs/ vodnice (druh ředkve)

un poivron (rouge/vert) / pwavrô/ paprika (červená/zelená)
un piment / pimá/ pálivá paprika (plod i koření)
une salade (frisée) / salad/ salát (kadeřavý)
une courgette / kuržst/ cuketa

une pomme / pom/ jablko
des petits pois / petipwa/ hrášek

des pois chiches / pwašiš/ cizrna
une poire / pwar/ hruška
du raisin (m.) / rszë/ hroznové víno

des raisins secs (m.) / rszêsek/ hrozinky

des pomme de terre (f.) / pomdeter/ brambory

le maïs / majis/ kukuřice
le melon / malo/ meloun (žlutý n. zelený)

une pastèque / paste k/ vodní meloun (červený)

des olives (f.) / oliv/ olivy

une prune / pryn/ švestka

un citron / sitrô/ citrón

le pamplemousse / páplemus/ grapefruit

une endive / adiv/ čekanka

... ... ...

... ... ...

... ... ...
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VIANDES ET CHARCUTERIE
la viande / vjâd/ maso
la charcuterie / šarkytri/ uzeniny
le boeuf / bœf/ hovězí

le mouton / mutô/ skopové
le coq / kok/ kohout
le porc / por/ vepřové
le lapin / lape/ králík

l'agneau (m.) / aňo/ jehně
le pâté / pate/ paštika
les merguez (f.) / mergez/ hovězí/skopový párek

du saucisson / sosisó/ salám
des saucisses (f.) / sosis/ párky
des lardons (m.) / lardô/ kousky prorostlého uzeného
du jambon / žäbó/ šunka
... ...

FRUITS DE MER
les fruits de mer (m.) / frifidemer/ plody moře

de la raie / re/ rejnok

du homard / omar/ humr
du poisson / pwasô/ ryba
coquille Saint-Jacques (f.) / kokijsěžak/ « jakubka »  (druh škeble)

une crevette / krevet/ kreveta

... ... ...

... ... ...
FROMAGES

du/un fromage / fromaž/ sýr
du camembert / kamâber/ sýr s plísní na povrchu

du reblochon / reblošô/ reblochon

... ...
BOISSONS

une boisson / bwasč/ nápoj
du lait /le/ mléko

du chocolat (chaud) / šokola/ (horká) čokoláda
de l'eau (minérale) / lo/ (minerální) voda
de l'eau plate/gazeuse / plat/ /gazoez/ neperlivá/ perlivá voda

du jus (de citron) /2y/ (citrónová) šťáva ; džus
la grenadine / grenadin/ ovocný sirup; limonáda

un cocktail / kokte 1/ koktejl

du gin / džin/ gin

... ...

... ...
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BOULANGERIE ET PATISSERIE

la boulangerie / bulažri/ pekařství; pečivo
la pâtisserie / patisri/ jemné pečivo ; cukroví
un gâteau / gato/ koláč
du pain / pë/ chleba

une baguette / bagst/ bageta

la brioche / brijoš/ brioška
le croissant / krwasâ/ loupák; rohlík
le petit pain / pstipë/ sladké bílé pečivo

... ... ...

... ... ...

DIVERS/RÜZNÉ
du riz /ri/ / v

ryze
de la mayonnaise / majonsz/ majonéza

de la moutarde / mutard/ hořčice
de l'huile (de tournesol) / H¡l/ olej (slunečnicový)

un oeuf/des oeufs /œf/ /ce/ vejce

du beurre / bœr/ máslo
de la semoule / semul/ semolina (krupiceí)

de la crème fraîche / krsmfrsš/ smetana

de la vanille en poudre / vanijäpudr/ vanilka v prášku
du sucre / sykr/ cukr
du sel / sel/ sůl

du poivre / pwavr/ pepř
une tartine (beurrée) / tartin/ namazaný krajíc (máslem)
... ... ...

... ... ...

... ... ...

i
•£> 8.1 Entourez le mot différent.

A.
1. pomme raisin salade fraise
2. courgette porc lapin coq
3. carotte pâté poivron chou
4. pâtes riz aubergine frites
5. jambon saucisson moutarde saucisse
6. homard huile coquille crevette
7. gâteau tarte chocolat couscous
8. poivre jus grenadine rouge
9. croissant confiture pain baguette
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QUANTITES/VY RAZY MNOŽSTVÍ p.161
une bouteille d'eau / butœj/ láhev vody

une brique de lait, de jus / brik/ krabice mléka, džusu

une boîte de petits pois / bwat/ konzerva hrášku, krabice
un litre d'huile / litr/ litr oleje
un paquet de riz / pake/ balení/balíček rýže

un tube de mayonnaise / tyb/ tuba majonézy
un pot de moutarde / po/ kelím ek; sklenice hořčice
une tablette de chocolat / tablet/ tabulka čokolády

un morceau de gâteau / morso/ kousek koláče
une part de fromage / par/ díl sýra
une tranche de pâté / träš/ plátek paštiky
une rondelle de saucisson / rôdel/ kolečko salámu

une baguette de pain / baget/ bageta (dosl. hůlka chleba)
une douzaine /duzen/ dvanáct kusů
une livre de beurre / livr/ půl kila másla
une paire de chaussures / per/ pár bot, b rý lí,...

un sachet de bonbons / saše/ sáček, pytlík

8.2 Associez:

une rondelle de mayonnaise
un paquet de chocolat
une brique d'eau
une boîte de pâtes
une tablette de yaourt
un litre de chocolats
un tube de tarte
un morceau de saucisson
un pot de lait
une part de pain
un sachet de raisins secs

8. 3 Qu 'est ce que vous avez acheté au supermarché la dernière fois (naposledy)? 
Faites

une liste.

4  AU RESTAURANT 1 (FORUM)
les sorties vycházky; vyražení si do 

společnosti
un menu menu
se composer skládat se
la carte jídelní lístek
le serveur číšník
une carafe d 'eau karafa vody
conseiller poradit
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la spécialité specialita
réserver (za)rezervovat si (místo)
Nous venons juste de nous décider. Právě jsme se rozhodli.
un fumeur kuřák
un non-fumeur nekuřák
de préférence raději
il convient (convenir) vyhovovat
parfaitement perfektně
d'abord nejprve
le Maqhreb oblast Tunisu, Maroka a Alžíru
du bouillon de légumes zeleninový vývar
servir servírovat; podávat
C'est quoi ? Co je to ?
sûrement jistě
terminer skončit; dojíst
prendre dát si něco k jídlu, k pití
l'addition účet
À quel nom? Na jaké jméno? (při rezervaci)
qarder pohlídat
à ce soir nashledanou dnes večer

8.4 Complétez les phrases avec les mots proposés. Mémorisez les phrases.

convenir -  conseiller -  terminer -  prendre -  spécialité -  choisir -  non-fumeur -  / 'addition
-  la carte -  réserver -  plat -  une carafe d'eau

Monsieur, _______________, s 'il vous plaît. Q u 'est ce que vous pouvez nous
____________ _ ?
Quelle e s t__________________ de ce restaurant ? Vous a v e z ___________________ ? Une
table _______________, de préférence. Est-ce que cette petite table vous

____________?
Est-ce que vo u s__________________ des cafés ? J e ________________ du couscous. Est-ce
qu'on pourrait a vo ir________________? Le couscous e s t__________________préféré des
français.

8.5 Répondez aux questions du serveur :

Vous avez réservé ? Pour combien de personnes ? Pour quelle heure ? À quel nom ? 
Fumeur ou non-fumeur ? Est-ce que cette table vous convient ? Vous avez choisi ? Vous 

avez terminé ? Vous prendrez un café ?

8.6 Expliquez à votre ami français quelques plats typiques tchèques. Suivez l'exemple.

Exemple : Le couscous, qu 'est-ce que c 'est ? -  C 'est un plat maghrébien typique, H y  a 
de la semoule, du bouillon de légumes, des pois chiches et c 'est servi avec de la viande.

le goulash, les boulettes de pâte (knedlíky), la farcidure de pommes de terre 
(bramborák), la soupe aux choux (zelňačka), l'escalope panée (obalovaný řízek), la 
salade de pommes de terre
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4  DOC A
sortir jít ven, za zábavou
nous aimerions rádi bychom
la soirée večer
excellent/e skvělý
le plaisir radost
en semaine ve všední den
un spectacle představení; podívaná
le lendemain nazítří; následující den
tout simplement zcela jednoduše
permettre dovolit
convivial družný (v družném prostředí)
en ce moment v tuto chvíli
un dommage škoda
tellement tak; tolik
avoir des choses à faire mít něco na práci
profiter de qc využít co
recommander doporučit
un chansonnier písničkář; šansoniér
C'est quelque chose de bien 
français.

Je to něco skutečně 
francouzského.

drôle legrační; směšný
apprendre qe naučit se co
un défaut chyba ; kaz ; nedostatek

8.7 Traduisez en français et mémorisez les phrases:

Rádi bychom vás pozvali. Mohli bychom zakončit večer v restauraci. To je skvělý nápad. 
Co by vám udělalo radost ? Nazítří je třeba jít do práce. To by nám umožnilo (dovolilo) 
trochu si popovídat. Užijte si svůj pobyt v Paříži. Co bys nám doporučil za představení ? 
Máme toho tolik na práci (tolik věcí). Divadlo, to není moc družné. To by byla škoda.

4. DES RECETTES (DOC B+PRQDUCTION ÉCRITE p. 164)
une recette / resst/ recept
un ingrédient / ègredjà/ přísada
la préparation / preparasjô/ příprava

USTENSILES DE CUISINE
un ustensile (de cuisine) / ystâsii/ nádobí; náčiní; nářadí
un fouet éléctrique / fweelektrik/ elektrický šlehač; metla

une poêle / pwal/ pánvička
une casserole / kasrol/ kastrol ; rendlík
une cuillère (à soupe, petite) / kqijsr/ lžíce (polévková, čajová)
un qril / gril/ qril
un verre /ver/ sklenice

VERBES
mélanqer (à) J  melanže/ míchat (čím)
ajouter / ažute/ přidat
tremper / trâpe/ namočit
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couper (en tranches) / kupe/ / träš/ (roz) krájet (na plátky)
ramollir / ramolir/ změknout
faire dorer / dore/ dozlatova opéci
parsemer (de) / parssme/ posypat (čím)

faire gonfler / gôfle/ nechat nabobtnat
faire qriller / grije/ grilovat
faire cuire / kqir/ Vařit

arroser (de) / aroze/ pokropit; postříkat; podlít
saupoudrer(de) / sopudre/ poprášit (čím)
hacher (bien fin) / aše/ (velmi jemně) (na) sekat
servir / servir/ podávat

verser / verse/ nalít
remplir / râplir/ naplnit
mettre / metr/ dát (=  přidat)

QUANTITES
une pincée de sel / pèse/ špetka soli
une poignée de raisins / pwaňe/ hrst rozinek
50 cl de lait / sâtilitr/ 5 dl mléka
un doiqt de gin / dwa/ na prst vysoko džinu
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■

■ ■ ■ . . . ■ ■ ■

8.8 Complétez la recette :

RIZ CITRON ET SAUMON (Citrónová rýže s lososem)

Faites__________  le riz comme indiqué sur le paquet. ____________  la courgette en
rondelles. ____________  le riz, la courgette, les crevettes et le saumon dans une
______________ __ ■_______________ _ l'huile d'olive, salez et poivrez. Faites__________
a u ______________ à 200 °C pendant 10 minutes._____________ avec du citron frais.

<4 DOC B
les restes zbytky
rester zbýt
pour 50 cl, 50cl de crème na 5 dl, (dejte) 5dl smetany
raffiné rafinovaný ; vybraný
à la place (de) namísto (čeho)

4  PRODUCTION ÉCRITE (p.164)
apprécier ocenit
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léger/ère lehký
frais, fraîche čerstvý ; osvěžující; chladný
qrossir (z)tloustnout
ça ne fait pas qrossir po tom se netloustne
une calorie kalorie
un noix ořech ; zde obsah škeble
la cuisson (doba) vaření
léqèrement huilé jemně potřený olejem
de chaque côté z každé strany
aussitôt okamžitě ; ihned
une aiquille jehla ; špička
un qlaçon kousek ledu
rafraîchissant/e osvezuiíci
garder le qoût neztratit (zachovat si) chuť

8.9 Complétez avec les mots proposés :

le goût -  glaçons -  les restes -  aussitôt -  grossir -  léger -  à la place de -  rafraîchissant

Dans la cuisine, il faut savoir utiliser ______________  . Préparez des repas
_____________ ___ qui ne font p a s__________________. Par exemple, vous pouvez utiliser
de la courgette _____________  pommes de terre. Un cocktail sera très
___________________ servi avec quelques ___________________  . Servez les repas
______________________ , plus tard, ils ne vont pas garder___________________.

4  AU RESTAURANT 2 (DOC C)
l'entrée (f.) předkrm
un plat pokrm ; jídlo
le plat principal hlavní chod
le dessert dezert
manqer à la carte vybrat si jídlo z jídelního lístku
le menu dnešní menu (omezený výběr 

jídel za jednotnou, nižší cenu)
prendre le menu dát si menu
moins cher levný, levnější
copieux/euse hojný; bohatý
un part část ;díl
énorme nesmírný; enormní
comme entrée jako předkrm
hésiter váhat
le foie qras husí játra
une terrine terina; hliněná mísa
la terrine du pêcheur rybí specilalita
Et comme boisson? A co si dáte k pití?
un vin léqer lehké víno
ça va avec tout hodí se to ke všemu
finalement nakonec; konečně
des crudités (f.) syrová zelenina (jako předkrm)
On n'en mange presque 
jamais à la maison.

Doma to téměř nejíme.

UNITÉ 8 (8)



glossá
»kol« |»iykà

avoir l 'impression mít dojem
goûter(à) ochutnat(co)
supposer předpokládat
un plateau de fromaqes sýrové prkénko; nabídka sýrů
merveilleux báječný, skvělý, úžasný
sancerre druh vína
Qu 'est-ce que je vous sers ? Co vám mohu nabídnout ?
Comme ça ? Takhle?Tolik ?
un peu plus/moins trochu více/méně
Et avec ça? A co ještě ?

8.10 Complétez avec les mots proposés :

comme -  du sancerre -  un peu plus -  le menu -  goûter -  supposer -  à la carte -  des
crudités -  dessert - va avec tout

On mange_______________ou on prend_______________ ? _______________ entrée, je vais
prendre_______________. Pour moi, __ _____________. Ce v in ________________. Je vais
______________ _ aux foie gras. Je _______________que nous prenons tous du fromage
comme_______________. _______________ camembert, s 'il vous plaît.

8.11 Utilisez le menu dans le cahier d'exercices, page 69. Préparez un dialogue entre le 
serveur et son client. Employez les questions proposées.

Vous avez choisi ? Et comme boisson ? Qu 'est ce que je  vous sers ? Comme ça ? Et avec 
ça ?

±  AGRICULTURE ET INDUSTRIE (DQÇ D)
1 'aqriculture (aqricole) (f.) / agrikyltyr/ zemědělství (zemědělský)
cultiver (le blé, le tabac, la vigne) / kyltive/ pěstovat (obilí, tabák, vinnou 

révu)
une culture / kyltyr/ kultura (plodin)
éléver (les taureaux, les poules) / eleve/ chovat (býky, slepice)
l'élévaqe (m.) / elevaž/ chov
l'industrie (industriel/le) (f.) / ëdystri/ průmysl (průmyslový)
pêcher / peše/ chytat ryby
la pêche / peš/ rybolov
une centrale hydroéléctrique / sâtra 1 id roel ektri k/ vodní elektrárna
une centrale nucléaire / sâtralnykleer/ jaderná elektrárna
une raffinerie de pétrole / rafinridepetrol/ ropná rafinerie
l'habillement / abijmà/ oděvní průmysl; odívání ; oděv
la parfumerie / parfymri/ výroba voňavek ; parfumerie
la porcelaine / porselsn/ porcelán

le cristal / kristal/ sklářství
le bois / bwa/ dřevo
l'aciérie / asieri/ ocelářství
la chimie / šimi/ chemie; chemický průmysl
une pneumatique / pnœmatik/ pneumatika
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le chantier naval / šätijenaval/ loděnice
la mécanique / mekanik/ mechanika
le matériel ferroviaire / materielferovjer/ železniční materiál

l'industrie automobile / ëdystriotomobil / automobilový průmysl

l'industrie aéronautique et spatiale / aeronotik/ / spasial/ letecký a vesmírný průmysl
produire / produir/ vyrábět; produkovat

un produit / prodqi/ výrobek; produkt

la carte mapa
le week-end prochain příští víkend
la région kraj; oblast; reqion
la côte pobřeží
le port přístav
faire visiter ukázat (dosl. dělat navštívení)
le paysaqe krajina
d'autres jiné ; další
d'autres aspects de la France další aspekty Francie
le pommier jabloň
Ca m'intéresse. To mě zajímá.
Ce serait sympa. To bylo fajn.
Allez, c'est décidé. Nuže, je rozhodnuto.
en fin de matinée v pozdním dopoledni
le bord břeh
à Honfleur même v samotném Honfleuru

8.12 Quelles Industries associez-vous avec ces villes ?Testez votre partenaire en utilisant 
les noms des villes françaises.

Temelín, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Prostějov, Jablonec nad Nisou, Karlovy 
Vary, Plzeň, Mladá Boleslav, ...

8.13 Répondez aux questions en utilisant le vocabulaire au dessus :

Qu 'est-ce que vous cultivez dans votre jardin ? Est-ce que quelqu 'un de votre famille 
élève des animaux ? Quels animaux ? Quels sont les produits tchèques les plus célèbres ? 
Qu 'est-ce qu 'on cultive en Moravie/ à Vysočina/á Šumava ? Vous faites de la pêche ? 
Pourquoi on n 'a pas beaucoup de centrales hydroéléctriques ?

4  AU RESTAURANT 3 [INTERCULTUREL p.166-167)
le serveur, la serveuse / servœr/ /servœz/ číšník, servírka

garçon / garsô/ číšník (méně používané)
l'eau du robinet / robine/ voda z kohoutku (zdarma)
l'eau gazeuse/plate / gazœz/ /plat/ voda perlivá/neperlivá

l'eau en carafe / âkaraf/ voda v karafě
du pain à volonté / avolôte/ chleba podle libosti
se comporter / sekôporte/ chovat se
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le comportement / kôportmâ/ chování
consacrer (son temps à) / kôsakre/ věnovat (čas komu, čemu)
grignoter / griňote/ m lsat; chroupat; hryzat
emporter / äporte/ vzít si s sebou
un plat à emporter / aâporte/ jídlo s sebou

OU MANGER ?
un restaurant d'entreprise / dâtrpriz/ podniková jídelna
la cantine / kâtin/ školní, veřejná jídelna
un café / kafe/ kavárna
un restaurant / rsstorä/ restaurace ; hostinec
une chaîne de restauration 
(rapide)

/ šen/ řetězec rychlého občerstvení 
(McDonald, KFC, apod.)

une brasserie / brasri/ pivnice ; výčep ; hostinec
un restaurant chinois / šinwa/ čínská restaurace
un bistrot / bistro/ bistro
manger sur le pouce / syrlepus/ jís t «  nastojáka »
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GRAMMAIRE

4  L ' EXPRESSION DE LA QUANTITÉ (2 ) / VYJÁDŘENÍ MNOŽSTVÍ (2)

■ Pour une quantité indéterminée, on utilise l'a rtic le  partitif(délivý člen)

L'ARTICLE PARTITIF
masculin singulier du café, du chocolat, du pain, du beurre, du fromage, ... 

de l'alcool, ...
féminin singulier de la confiture, de la charcuterie, de la crème, de la salade, ... 

de l'eau, ...
pluriel Ides croissants, des céréales, des fruits, ...

Après les verbes de préférence (aimer, adorer, détester, préférer,...) on utilise
le/la/leâ\\

■ Pour une quantité déterminée ou nulle, on utilise de/d ' :

A) Une quantité nulle est exprimée par une phrase négative :

► Il n 'y  a pas de sucre.
► Je ne bois pas d'alcool.

8.14 Complétez avec / 'article partitif ou avec «  de » :

Sur le marché, on achète _____  fruits de mer, _____  légumes, _____  fromage, mais
pas ______  eau minérale. Au supermarché, on trouve _____  lait, _____  farine,
_____ huile,______  sel, _____  r iz ,_____  viande,______ pâté. A la boulangerie, on

prend _____  pain,_____  gâteaux, _____  croissants, mais pas_______lait.

B) La quantité des choses/personnes peut être spécifiée par:

► les expressions de quantité : un kilo de, une bouteille de, une livre de,
un tube de, deux boîtes d e , ... (voir la section vocabulaire -  quantités)

► les adverbes de quantité

ADVERBES DE QUANTITE
trop de travail v / | .  V

prilis
beaucoup d amis mnoho, hodně
assez d 'argent dost
peu de fruits málo
trop peu de thé příliš málo

8.15 Complétez avec / 'article qui convient :

Pour être en bonne santé, il faut bo ire .....e a u ,....... jus de fruits, mais p a s .....café. Moi,
je préfère absolument..... thé. Il faut manger p e u ..... viande et assez.....fruits e t ......
légumes parce qu'il y a beaucoup ..... vitamines. Les Français adorent surtout .....
haricots verts e t .....petits pois. Il est impossible de consommer une tablette........chocolat
où un sachet......bonbons!
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ADVERBES DE QUANTITÉ -  système complet

avec un nom avec un verbe avec un adjectif en tchèque

trop de travail parler trop trop petit
v/|. V  |

prilis
beaucoup d amis travailler beaucoup très joli mnoho, hodnë
assez d 'argent acheter assez assez grand dost
peu de fruits manger peu peu intelligent málo
trop peu de thé sortir trop peu trop peu gentil prílis málo

Q  TRÈS x BEAUCOUP
U  une très jolie maison, je suis très heureux, il est très occupé (on ne dit pas beaucoup") 

MAIS: je travaille beaucoup, je rencontre beaucoup d 'amis

8.16 Choisissez la bonne possibilité:

1. Dans les grandes villes les gens sont_____________  stressés. Ils n'ont pas
____________ temps et courent toujours ! (très/  beaucoup /  beaucoup de)
2. Il a _______________discipline. Il commence_________________  choses mais ne finit
rien ! (peu / peu de /  beaucoup de)
3. Elle achète____________  et n'a jam ais_____________ argent, (trop/ assez d '/ trop peu)
4. Notre maison n 'est pas_________________grande pour 10 personnes. Il y a 3 pièces
et c ' est__________________ . (beaucoup /  assez/ trop peu)

► la comparaison (srovnani)

LA COMPARAISON

Je mange

( - ) moins de légumes 
(+) plus de fruits 
(=) autant de viande que toi 1

moins/ plus/autant

8.17 Complétez avec les expressions de la comparaison:

1. Les Allemands consomment.
2. Les Chinois mangent______
3. Les Grecs boivent_________
4. Les Italiens achètent______
5. Les Portugais mangent____
6. Les Suisses achètent______

fruits que les Espagnols. (-)
riz que les Vietnamiens. (= )

que les Anglais. ( -)
__ que les Américains. (= )
____ poisson que les Français. (+ )
__ chocolat que les Hollandais. (+ )

8.18 Choisissez le bon mot pour compléter:

1. aussi -  autant -  autant de
Cet hôtel est_______________bien situé que le premier. Il est____________
a _____________ charme, il a _____________  chambres mais il n'est pas
2. moins -  moins de
Les gens mangent__
Ils ont ____________

produits frais qu'avant. Ils achètent
temps et ils cuisinent

3. plus -  plus de 
Les gens dépensent

confortable, il 
____  cher.

légumes.

.Ils prennent.
argent pour leur temps libre qu'avant. Ils sortent 

___ vacances. Ils vo n t______________ au restaurant.
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4  LE PRONOM «  EN »  ET L ' EXPRESSION DE LA QUANTITÉ
/ POUŽITÍ ZÁJMENA «  EN »  A VÝRAZY MNOŽSTVÍ

■ Le pronom «  en »  peut remplacer (nahradit) tous les noms utilisés avec une 
expression de quantité :

A) nom + article partitif

Tu veux du lait ? ► Oui, j 'e n  veux.
Vous prenez des croissants ? ► Non, merci, je n 'en  prends pas.

B) nom + «  de/d ' »

Je ne bois pas d'alcool. ► Je n 'en bois pas. (quantité nulle)
Je n 'ai gas acheté de sucre. ► Je n 'en  ai pas acheté, (quantité nulle)
Vous avez beaucoup de travail ?► Oui, j 'e n  ai beaucoup, (adverbe de quantité)
Il ne faut pas manger trop de sel. ► Il ne faut pas en manger trop, (adverbe de 
quantité)
Est-ce qu il a plus d 'argent que toi ? ►Non, il en a moins, (comparaison)

■ Il est possible d'utiliser «  en »  et concrétiser la quantité en même temps :

Vous voulez combien d'oeufs ? ► J en veux quatre. ( Chci «  jich »  čtyři.)
Tu veux du fromage ? ►Oui, j 'en veux bien un morceau.

( Rád si ho kousek vezmu.)
Tu as préparé assez de tasses ? ►Oui, j 'e n  ai préparé assez. ( Ano, připravil jsem jich dost.) 
Achète des tomates ! ►Achètes-en deux kilos. ( Kup jich dvě kila.)

- Pour l'ordre de mots voir unité 7, GRAMMAIRE, la place des pronoms

8.19 Répondez en utilisant le pronom «  en »  et, quand c 'est possible, concrétisez la quantité:

Est-ce que vous vivez sainement? (zdravé)

1. Est-ce que vous faites du sport? ________________________________
2. Vous buvez plus de 2 litres d'eau chaque jour? _ _ _____________________________
3. Quelle quantité de café buvez-vous par j o u r ? ________________________________
4. Vous mettez du sucre dans votre thé? _________________________________
5. Vous mangez assez de fruits et de légumes? ________________________________
6. Vous prenez souvent des c é r é a l e s ? ________________________________
7. Combien de cigarettes fumez-vous par jour?
8. Avez-vous mangé du chocolat cette se m a in e ?________________________________
9. Est-ce que vous avez beaucoup de stress? _________________________________
10. Consommez-vous assez de vitamines ? ________________________________

8.20 Répondez aux questions:

Qu'est-ce que vous avez pris pour le petit déjeuner aujourd'hui? Quel sont vos 
fruits/légumes préférés? Est-ce qu 'il y a quelque chose que vous ne mangez pas? 
Qu'est-ce qu 'il faut pour préparer des crêpes (palacinky)? Vous buvez beaucoup de 
bière? Quels repas / aliments français aimez -  vous? Combien de boulettes de pâte 
(knedlik) savez-vous manger pour le déjeuner? Qu'est-ce que vous prenez 
d'habitude quand vous allez au restaurant/ à la brasserie / au café?

UNITÉ 8 (14)



4  LE CONDITIONNEL PRÉSENT / PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

glossá-
*• (kola fa t y k ù

Je voudrais un kilo de pommes. (Chtěl bych kilo jablek. )  
Pourriez-vous m 'aider ? (Mohl byste mi pomoci ?)
Vous devriez prendre / 'autoroute. (Měli byste je t po dálnici.)

■ Le conditionnel a la même base que le futur et les mêmes terminaisons que 
l'imparfait.

CONDITIONNEL PRESENT
infinitif futur conditionnel présent
regarder je regarder -  ai je reqarder -  ais
finir tu finir - as tu finir -a is
prendre il prendr - a il prendr -  ait
mettre nous mettr - ons nous mettr -  ions
se réveiller vous vous réveiller -  ez vous vous réveiller - ¡ez
suivre ils suivr - ont ils suivr - aient

Attention aux verbes irréguliers !
Infinitif conditionnel présent
être je ser -  ais
avoir j aur - ais
aller j i r -a i s
envoyer j  enverr — aïs
venir, tenir je  viendr - ais, ie tiendr - ais
faire je fer -  ais
savoir je saur - ais
voir je verr -  ais
devoir je devr -  ais
pouvoir je p o u rr -a is
vouloir je v o u d r -a is
il faut il faudr -  ait
payer je paier - ais
essayer j essaier - ais

8.21 Complétez la fiche G 14, ex. 2 du Carnet de route.

On utilise le conditionnel pour demander quelque chose poliment (zdvořile) 
suggérer (navrhnout) quelque chose, dire que quelque chose est possible, etc.

Je voudrais une baguette, s H vous plaît. Pourrais-tu fermer la porte ? J  irais au cinéma.

8.22 Utilisez le conditionnel pour être plus poli(e).

1. Vous pouvez me passer le sel, s 'il vous plaît ?
2. Il doit s'excuser.
3. Vous allez prendre un café ?
4. Tu me prêtes 100 euros ?
5. Nous voulons voir Monsieur Dubois.
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8.23 Complétez en utilisant le conditionnel :

UNE SOIRÉE DE RÊVES

Je _____________  (passer) une soirée à Paris. Mon copain m '___________________
(accompagner), bien sûr. O n ________________(venir) en avion l'après-midi. D'abord, on
_________________(aller) voir un spectacle à la Comédie Française. J e __________________
(comprendre) tout et les acteurs __________________  (être) excellents. Après, on
_________________(dîner) dans un resto chic. J e __________________(prendre) du homard
et du vin rouge. Après le dessert, nous__________________ (monter) à la Tour Eiffel et
mon copain m e ____________________ (demander) d 'être sa femme.

FONCTIONS

4- DONNER SON AVIS p. 163/JAK VYJÁŘIT SVŮJ NÁZOR
J 'a im e bien le cinéma. Mám rád/a kino.
J 'a im e mieux le théâtre. Mám raději divadlo.
Je préfère la musique classique. Dávám přednost klasické hudbě.
Je n'aim e pas trop le jazz. Nemám moc rád/a džez.
Je n'aim e pas (du tout) les
chansonniers.

Nemám (vůbec) rád/a šansoniéry.

Je déteste les spectacles de variétés. Nesnáším varieté.

8.24 Quelles sont vos préférences quand vous regardez la télé ?

documentaires -  magazines -  films d'aventure (dobrodružné) -  films policiers (detektivní)
-  séries (seriály) -  films de guerre (válečné) -  films romantiques -  dessins animés 
(kreslené f.)

4  RÉSERVER DES PLACES Á UN SPECTACLE (p.163)
/ JAK SI REZERVOVAT MÍSTA NA PŘEDSTAVENÍ___________ __________
une place / plas/ místo ; vstupenka
une séance / seâs/ promítání
une représentation / rsprezâtasjô/ představení; vystoupení

l'écran / ekrä/ plátno
la scène / ssn/ scéna

À quel prix ? / akelpri/ Jak drahé? (Za jakou cenu ?)

C'est à quel nom ? / setakslnö/ Na jaké jméno ?

un billet / bije/ vstupenka
retirer les billets /retire/ vyzvednout si vstupenky

à la caisse / kes/ pokladna

le début / deby/ začátek
une demi-heure / demiœr/ půlhodina

la pièce / Pjes/ divadelní hra
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4  AU THÉÂTRE/ AU CINÉMA (p. 163)
C'est à quel nom ? Na jaké jméno ?
Il faudra retirer vos places à la caisse une 
demi-heure avant le début de la pièce.

Bude třeba vyzvednout si vstupenky u 
pokladny půl hodiny před začátkem 
představení.

Je voudrais trois places pour la séance de 
16 heures/pour la représentation de 21 
heures.

Chtěl/a bych 3 místa na promítání od 16 
hodin/na představení od 21 hodin.

Quelles sont les meilleures places ? Která místa jsou nejlepší ?
Vous voulez des places à quel prix ? 12, 23 
ou 42 euros ?

Jak drahé vstupenky chcete ? Za ...

Où est-ce qu 'on doit retirer les billets ? Kde si máme vyzvednout vstupenky ?
Je voudrais des places loin de l 'écran/pas 
trop loin de scène.

Chtěl/a bych místa daleko od plátna/ne 
příliš daleko od scény.

Les places les moins chères. Ty  nejlevnější.

8ÏÏ25 Complétez le dialogue et jouez- le devant la classe :

> Comédie Française, j'écoute.
> Je v____________________ trois p____________________pour La reine Margot.
> Pour quelle date ?
> P____________ le 15.
> Pour 18 où 21 heures ?
> Je p________________21 heures.
> Vous voulez quelles places ?
> Les m_____________ ch______________.
> À quel n_____________ ?
> Madame Dupont.
> Trois places, ça fait 54 euros, madame.
> Où est-ce qu 'on doit r ___________ les b________________ ?
> À la c_________________ , un demi-heure avant le d________________  .
> Merci et au r_____________ .
> Au revoir, madame.

UNITÉ 8 (17)



glossa

CORRIGES
8.1 1. salade(une légume); 2. courgette (une légume); 3. pâté (de la charcuterie); 4. 

aubergine (une légume); 5. moutarde (n 'est pas une charcuterie); 6. huile (n 'est 
pas un fruit de mer); 7. couscous (n 'est pas sucré); 8. poivre (n 'est pas une 
boisson); 9. confiture (ne se vend pas à la boulagerie)

8.2 une rondelle de saucisson ; un paquet de pâtes ; une brique de lait ; une boîte de 
chocolats ; une tablette de chocolat ; un litre d'eau ; un tube de mayonnaise ; un 
morceau de pain ; un pot de yaourt ; une part de tarte ; un sachet de raisins secs

8.4 la carte/l 'addition ; conseiller ; la spécialité ; choisi/terminé/réservé ; non- 
fumeur ; convient ; prenez ; prends ; une carafe d 'eau ; le plat

8.7 Nous aimerions vous inviter. On pourrait finir/terminer la soirée au restaurant. 
C 'est une excellente idée. Qu 'est-ce qui vous ferait plaisir ? Il faut travailler le 
lendemain. Ça nous permettrait de parler un peu. Profitez de votre séjour à Paris. 
Qu'est-ce que tu nous recommanderais comme spectacle ? On a tellement de 
choses à faire. Le théâtre, ce n 'est pas très convivial. Ce serait dommage.

8.8 RIZ CITRON ET SAUMON
ingrédient.g ; 2 sachets de riz citron, 600 ml d'eau, 160 g de saumon fumé,
120g de crevettes, 1 courgette, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel, poivre
ustensils : i
préparation_____  Faites cuire le riz comme indiqué sur le paquet. Coupez la courgette en
rondelles. Mettez/mélangez le riz, la courgette, les crevettes et le saumon dans une 
casserole . Ajoutez l'huile d'olive, salez et poivrez. Faites cuire/griller au four à 200 °C 
pendant 10 minutes. Servez/arrosez avec du citron frais.
8.9 les restes ; légers ; grossir ; à la place ; rafraîchissant ; glaçons ; aussitôt ; le goût
8.10 à la carte ; le menu ; comme ; des crudités ; du sancerre ; va avec tout ; goûter ; 

suppose ; dessert ; un peu plus
8.12 énergetique nucléaire ; industrie chimique/aciérie ; industrie chimique/une

raffinerie de pétrole ; industrie chimique ; l'habillement/la mode ; le cristal/la 
bijouterie ; la porcelaine/le tourisme ; production de la bière/ industrie 
automobile ; industrie automobile...

8.14 des;des;du; de -  du;de la;de I ' ;du; du;de la;du - du;des;des;de
8.15 de I ' ;du;de -  le -  de;de;de -les;les -  de;de
8.16 1. très; beaucoup 2. peu de; beaucoup de 3. trop;assez 4. assez; trop peu
8.17 1. moins de 2. autant de 3. moins 4. autant 5. plus de 6. plus de
8.18 1. aussi;aussi;autant de;autant de;aussi 2.moins de;moins de;moins de;moins 

3. plus d';plus;plus de;plus
8.19 1. Oui, j 'e n  fais beaucoup / Non, je n 'en fais pas beaucoup / trop / assez.. .

2. Oui, j 'e n  bois plus de 2 litres/assez. / Non, j 'e n  bois moins (de 2 litres)/ peu.
3. J 'e n  bois 2 tasses /Je n 'en bois pas. 4. Oui, j 'e n  mets. / Non, je n 'en mets pas.
5.Oui, j 'e n  mange assez. / Non, je n 'en mange pas assez. 6. Oui, j 'e n  prends souvent 
(beaucoup/assez). Non, je n 'en prends pas souvent. 7. J 'e n  fume dix. Je ne fume pas 
de cigarettes.8. Oui, j 'e n  ai mangé (trois tablettes). / Non, je n 'en ai pas mangé. 9. 
Oui, j 'e n  ai beaucoup. Non, je n 'en ai pas (beaucoup). 10. Oui, j 'e n  consomme 
assez/beaucoup/plus qu'il faut. Non, je n 'en consomme pas assez.

8.21 j'aimerai - j'aimerais; - tu enverrais; il/elle appellera -  il/elle appellerait; nous 
viendrons -  nous viendrions; vous irez - vous iriez; ils essaieront - ils essaieraient

8.22 pourriez -  devrait -  iriez -  prêterais - voudrions
8.23 passerais -  accompagnerait -  viendrait -  irait -  comprendrais -  seraient -  dînerait

-  prendrais -  monterions -  demanderait
8.25 voudrais ; places ; pour ; préfère ; moins chers ; nom ; retirer ; billets ; caisse ; 

début ; revoir
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UNITE 9

VOCABULAIRE

4> LES LGIISIRS / AKTIVITY PRO VOL MY CAS (p. 179)
le loisir / Iwazir/ volný čas
les loisirs / Iwazir/ zábava, rekreace; 

volnočasové aktivity
le jardinage (jardiner) / žardina:ž/ práce na zahradě 

(zahradničit)
le bricolage (bricoler) / brikola:ž/ kutilství (kutit)

ACTIVITES CULTURELLES
le cinéma /sinema/ kino
le théâtre / tea:tr/ divadlo
le concert / kôse:r/ koncert
une exposition /ekspozisjö/ výstava

un musée / myze/ muzeum
un salon / salö/ výstavní síň
la littérature / literáty:r/ literatura
la musique /myzik/ hudba
la peinture / pèty:r/ malířství; natírání, nátěr

la sculpture / skylty:r/ sochařství
JEUX ET SPORTS

un jeu (pl. jeux) /Žœ/ hra

les boules (f.) / bul/ koulená
le football / futbo:l/ fotbal
le volley(ball) / volsbo:l/ volejbal

le golf / golf/ golf
la natation (nager) / natasjô/ plavání (plavat)
la planche à voile / plâsavwal/ windsurfing
l'escrime / eskrim/ šerm

le kayak / kajak/ kajak
le ski (alpin; de fond; 
nautique)

/ski/ /alpš/ /defô/ /notik/ lyžování (sjezdové; běžky; 
vodní)

f  9.1 Ajoutez les noms de loisirs dans la liste de mots au dessous :

sports: le ping-pong, le roller, l'escalade (f.), aérobic (m .), la randonnée, la musculation, 
le patinage, le jogging, le cyclisme/ le vélo, le rugby, le parapente, la course, l'aviron, 
l'équitation, la plongée

jeux: les échecs, les cartes (f.), la dame, la pétanque

instruments de musique: le violon, la batterie, l'accordéon (m.), la guitare, le piano, la 
flûte
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/ pëpô/ ping-pong
/ rygbi/ rugby
/siklism/ cyklistika
/ džogirj/ jogging
/ rolœr/ jízda na kolečkových bruslých
/ patina:ž/ bruslení
/ myskylasjô/ posilování
/ sskala:d/ lezení po skalách
/ radone/ túry, dlouhé výlety
/ aerobik/ aerobik
/ aviró/ veslování
/ plôže/ potápění
/ kurs/ běh
/ ekitasjó/ jízda na koni
/ parapât/ paragliding
/ dam/ dáma
/ eše k/ šachy
/ kart/ karty
/ petâk/ pétanque
INSTRUMENTS DE MIJSTOIIF

/ gitár/ kytara
/vjolč/ housle
/ batri/ bicí
/ fly:V flétna
/ akordeó/ akordeon
/pjano/ klavír

9.2 Citez cinq sports d équipe (koiektivm), trois sports d  'hiver et trois sports

JE VAIS (+ à) au cinéma, au concert, à la brocante, au marché, au resto 1

JE VISITE  ( + des) des musées, des expositions

J AIME (+ le/la/les) la musique classique, le kayak, les boules

JE JOUE (+à) 
avec jeux et sports

au football, aux boules, à la pétanque

JE JOUE (+  de)
avec instruments de m.

du piano, de la guitare, de l'accordéon

JE FAIS (+ de) du vélo, de la natation, de l 'escrime, du jardinage, des 
courses

JE PRATIQUE (+le/la/les) 
= je fais

le vélo, la natation, 1 escrime
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9.3 Faire ou jouer? Complétez avec la bonne forme au présent + préposition + article

Nous partons à la mer chaque été. Les enfants _______________________ natation.
Le plus grand ___________________  plongée.
Le soir, ils _____________________  volley avec leurs amis.
Mon mari préfère __________________  golf.
Parfois, je ___________________  boules avec les enfants et nous nous amusons bien.
Nous voyons beaucoup de gens qui ___________________  ski nautique.
L'année prochaine j'aimerais bien ___________________  planche à voile.

9.4 Quels sont vos loisirs préférés? Complétez:

Je vais souvent................................................. /Je fais........................... mais je ne fais jamais
................................./J'aime...............................  mais je n'aime pas trop ......................./Je
joue............................. / De temps en temps, je pratique....................................

9.5 Préparez les questions pour vos collègues et trouvez une personne qui: 

o  est sportive
o joue d 'un  instrument musical (quel instrument?)
o fait un sport d'équipe (quel sport?)
o fait du bricolage
o déteste le jardinage
o visite régulièrement des concerts (concerts de quelle musique?)

glossa
•  i k o l a  i * i j r ku

4  ACTIVITÉS DE WEEK-END (p.184 + FORUM + DOC A)
partir en week-end odjet na víkend
ramasser les pommes sbírat jablka
couper du bois štípat dřevo
faire du vélo jezdit na kole
faire du feu dans la cheminée rozdělat oheň v krbu
faire une promenade à pied jít na procházku
faire le marché jít na trh
jouer aux cartes hrát karty
lire au coin du feu číst si v koutku u ohně
aller chercher des produits 
frais à la ferme

jít pro čerstvé výrobky do 
statku

aller à la brocante jít na bleší trh
sortir jít ven, za zábavou
faire des courses nakupovat
tailler la haie stříhat živý plot
sortir le chien věnčit psa
faire de la cuisine vařit
(re)faire les peintures (nově) vymalovat
. . . . . .
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9.6 Associez :

sortir une promenade à pied/en voiture/en bateau
couper à la brocante
tailler les peintures
faire aux échecs
inviter les champignons
jouer des amis
aller du bois/ les cheveux
ramasser la haie
partir le chien
refaire en week-end

9.7 Qu 'est-ce que vous avez fait pendant le week-end ? Citez au moins 5 activités.

I  LES NOMS DE PAYS (p. 179)
PAYS NATIONALITE

La République 
Tchèque

/ repyblik ček/ Česká Republika tchèque

la Bohême / boem/ Cechy -

la Moravie / moravi/ Morava morave
la Silésie / silezi/ Slezsko silésien/ne
l'Europe (f.) /œrop / Evropa européen
l 'Allemagne (f.) / almaň/ Nemecko allemand/e
l 'Angleterre (f.) / agiter/ Anglie anglais/e

l 'Autriche (f.) / otriš/ Rakousko autrichien/ne
la Belgique / belžik/ Belgie belge

la Bosnie / bosni/ Bosna bosnien/ne
la Grande-Bretagne / grädbretaň/ Velká Británie britannique
la Bulqarie / bylqari/ Bulharsko bulgare
la Croatie / krwasi/ Chorvatsko croate
le Danemark / danmar/ Dánsko danois/e
l ' Écosse (f.) /ekos/ Skotsko écossais/e
l'Espagne (f.) /espaň/ Španělsko espagnol/e
l'Estonie (f.) / estoni/ Estonsko estonien/ne
la Finlande / feläd/ Finsko finlandais/e
la France /fräs/ Francie français/e
la Grèce / gres/ Řecko grec/que
la Hollande / ollad/ Holandsko hollandais/e
l 'Hongrie (f.) / ôgri/ Maďarsko hongrois/e
l'Irlande (f.) / irlád/ Irsko irlandais/e
l'Italie (f.) / itali/ Itálie italien/ne
le Luxembourg / lyksäbur/ Lucembursko luxembourgeois/e
la Macédonie / masedoni/ Makedonie macédonien/ne
la Moldavie / moldavi/ Moldávie moldave
le Monaco / monako/ Monako monégasque
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la Norvège / norvsž/ Norsko norvégien/ne

les Pays-Bas / peiba/ Nizozemí néerlandais/e
la Pologne / poloň/ Polsko polonais/e
le Portugal / portyqal/ Portuqalsko portugais/e
la Roumanie / rumani/ Rumunsko roumain/e
la Russie / n/si/ Rusko russe
la Serbie / serbi/ Srbsko serbe

la Slovaquie / slovaki/ Slovensko slovaque
la Slovénie / sloveni/ Slovinsko Slovène

la Suède / swed/ Švédsko suédois/e

la Suisse / swis/ Švýcarsko suisse
l'Ukraine (f.) / ykrajin/ Ukrajina ukrainien/ne

9.8 La plupart des pays européens sont au féminin. Trouvez les exceptions dans le 
tableau au dessus :

PAYS NATIONALITE
l'Afrique (f.) / afrik/ Afrika africain/e
l 'Algérie (f.) / alžeri/ Alžírsko algérien/ne
le Cameroun /kam 9 run/ Kamerun camerounais/e

le Congo / kôgo/ Kongo congolais/e
l'Éqypte (m.) / ežipt/ Egypt égyptien/ne
le Maroc / marok/ Maroko marocain/e
l 'Ouganda (f.) / ugâda/ Uganda ougandais/e
la Tunisie / tynizi/ Tunisko tunisien/ne
l'Am érique (f.) / amerik/ Amerika américain/e
l'Argentine (f.) / aržátin/ Argentina argentin/e
la Bolivie / bolivi/ Bolívie bolivien/ne
le Brésil / brezil/ Brazílie brésilien/ne
le Canada / kanada/ Kanada canadien/ne
le Chili 1 šili/ Chile chilien/ne
le Cuba / kyba/ Kuba cubain/e
les États-Unis / etazyni/ Spojené Státy américain/e
le Mexigue / meksik/ Mexiko mexicain/e
l'Asie (f.) ../ azi/ Asie asiate; asiatique
la Chine / šin/ Čína chinois/e
la Corée / kore/ Korea coréen/ne
l'Inde / ěd/ Indie indien/ne
l'Indonésie / ědonezi/ Indonésie indonésien/ne
l'Irag ; l'Irak / irak/ Irák iraqien/ne
Israël / israel/ Izrael israélien/ne
le Japon / žapó/ Japonsko japonais/e
la Palestine / palestin/ Palestina palestinien/ne

la Thaïlande / tailád/ Thajsko thailandais/e
le Vietnam / Vietnam/ Vietnam vietnamien/ne
l'Australie / ostrá li/ Austrálie australien/ne
la Nouvelle-Zélande / nuvel zeland/ Nový Zéland néozélandais/e
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9.9 Complétez le tableau.

la France Michel est français H parle français
le Maroc Mokthar est il parle

Athina est elle parle arec
Jan est 1 parle néerlandais

l'Italie est italien 1 parle
John est britannique 1 parle anglais

la Suède Bjorn est suédois 1 parle
le Portugal Mario est 1 parle
la Slovaquie Peter est 1 parle

Zbyszek est polonais 1 parle polonais
la Belgique Louis est 1 parle
la Chine Li est elle parle
l'Ukraine Vasil est il parle
l'In d e Kumar est il parle hindu

Patty est australienne elle parle

■ Observez les articles et les prépositions

Pays Je vais... J'habite... Je rentre, je viens...
la France EN France EN France DE France
le Canada AU Canada AU Canada DU Canada
les Etats-Unis A U X Etats-Unis AU X Etats-Unis DES Etats-Unis
(-)Israël EN Israël EN Israël D 'Israël
l'Iraq  (m .) EN Iraq EN Iraq D 'Iraq
l'Alqérie ( f . ) EN Algérie EN Alqérie D ' Algérie

9.10 Complétez avec la préposition qui convient :

1. J'ai beaucoup voyagé, je suis allé _____ Cuba, ______ Maroc, ______ Chine,
______ Brésil et _______ Canada, _______ Inde, _______ États-Unis.
2. Je me déplace beaucoup pour le travail, j'ai déjà habité ______ Espagne,
______ Portugal, _______Turquie e t_______Iran, _______Pays-Bas,
________Luxembourg.
3. Je suis toujours fatigué quand je rentre de voyage, surtout quand je reviens
______ Amérique du Sud, _______ Japon, _______ Russie, _______ Allemagne,
________Slovaquie,_______ Pologne, _______ Mexique.

9.11 Répondez aux questions:

1. Dans quel pays se trouve la Louisiane?
2. Ou parle-t-on espagnol? Citez trois pays au minimum.
3. De quel pays viennent les polonais?
4. Dans quel pays aimerais-tu aller?
5. En Europe, dans quels pays est-ce qu 'on parle français?
6. Bruxelles est la capitale de quel pays?
7. Tu as des amis à l'étranger? Dans quel pays?
8. Dans quel pays est-ce qu 'on trouve des pyramides?
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4  FORUM
avoir envie (de) mít chuť na/udělat co
la tempête bouře, vichřice
voisin/e (m./f.) soused/ka
l 'apéritif (m.) aperitiv (součást jídla)
faire la connaissance (de) seznámit se (s)
Tiens! Podívej! Hele!
une brocante bleší trh
Qu 'est-ce que tu en penses? Co si o tom myslíš?
Si c'est ça, d'accord. Jestli je to tak, souhlasím.
Allons-y. Pojďme tam.
les courses (f.) nákupy
C'est une excellente idée! To je výborný nápad.
la curiosité zvědavost
Qu 'est-ce que vous faites 
dans la vie?

Jaké je vaše zaměstnání?

le coiffeur kadeřník
tailler řezat, stříhat rkeřf apod.)
la haie v .  r . -------------- *--------- ^ ------------------

živy plot
la branche větev
couper řezat, stříhat
Ce n 'est pas mon fort. To není má silná stránka.
s'entraider vzájemně si pomáhat
Vous n'avez rien à perdre. Nemáte co ztratit.
J 'a i tout à y qaqner. Já tím jen získám.
une proposition návrh
Chacun à son métier. Každý své řemeslo.

4  DOC A
prévoir naplánovat
fameux, fameuse pověstný; slavný
une maison de campaqne letní sídlo
une échelle žebřík
en gros zhruba; obecně vzato
tenir (à) lpět(na)
faire des économies šetřit (peníze)
Parlons d'autre chose. Mluvme o něčem jiném.
Formidable! Ohromné! Úžasné!
le repos odpočinek
l 'emploi du temps (m.) rozvrh

4  DOC B
Qu 'est-ce qu 'il y a comme 
monde!

Tady je lidí!

la sauce omáčka
rêver(de) snít (o)
drôle legrační; směšný
se moquer (de) ľvysmívat se; odmítat; nedbat
un livarot druh sýra
avoir du goût mít (dobrou, výraznou) chuť
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sentir být cítit
qoûter ochutnat
la moitié polovina
Ça alors! No tohle!

4. DOCC
le plurilinguisme schopnost mluvit několika 

jazyky
d'origine původní
d'adoption „adoptivní"
en faveur ve prospěch
roumain rumunský
installé usazený
un(e) fonctionnaire úředník
luxembourqeois/e lucemburský/á
camerounais/e kamerunský/á
ça fait plaisir to potěší
pourtant přesto; přece; nicméně
une langue étrangère cizí jazyk
commun/e společný/á
se servir (de) používat
francophone hovořící francouzský
pareil stejný; podobný
s'habituer (à) zvyknout si (na)
même au Québec i v Québecu
utile užitečný
absurde absurdní
le contraire opak
une impression dojem
i'a i l'impression (que) mám dojem
une connaissance známý (osoba)
une mamere _způsob
une manière d'être způsob existence (bytí)
les affaires obchod
pas seulement nejen
faire des affaires obchodovat
une richesse bohatství
une lanque maternelle mateřský jazyk
le douala africký jazyk
une lanque officielle úřední jazyk
en tout cas každopádně
avoir l'a ir vypadat
s'entendre rozumět si
à notre santé na naše zdraví

4  DOCD
un quide průvodce (kniha; osoba)
proposer navrhnout
le parcours trasa
la côte pobřeží
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normand/e normandský
la végétation rostlinstvo; květena
le trajet cesta; přechod;přejezd;dráha
un point de vue vyhlídkový bod
un estuaire zátoka s ústím řeky
tout au long du parcours po celé délce trasy
une propriété usedlost; majetek, pozemek
relier (à) spojovat (s)
la longueur délka
un pont à haubans visutý most (na lánech)
la chaussée vozovka, jízdní dráha
un pylône sloup; stožár
un clocher zvonice
un bassin bazén; nádrž
le quai nábřeží; hráz
pittoresque malebný
une ardoise břidlicová deska
fonder založit
un Pontéscopien obyv. města Pont-L'Évéque
posséder oplývat; vlastnit
ancien/ne starobylý; starodávný
mou/molle měkký
carré/e čtvercový
la croûte kůrka; kůra

9.12 Complétez le texte avec les mots proposés:

le quai -  ancien -  ardoise -  un point de vue -  le guide -  carré -  relier -  le parcours 
/ estuaire -  la propriété -  la côte -  le clocher

Notre ____ vous propose une promenade sur _____________  bretonne.
de 12 km offre plusieurs ____________________________ intéressants sur

de la Loire. Vous pourrez admirer les façades des
• •• »— —1----- -------mui i mi v-i iv-  ̂ i u ^ a u o  UCb

typiques qui sont recouvertes d '___ ___________ . Vous allez visiter l'église St.-Jacques
avec son --------------- -----------  du 15 siècle. On ne va pas oublier les ______________
pittoresques du Petit Port qui ______ __________la ville à la mer et les biscuits en forme
______________ dont la tradition
commence dans les tem ps_____

4  PRODUCTION ÉCRITE f p .ltt?)
une lettre circulaire oběžník
une explication vysvětlení
souhaiter přát si
(ré)aménaqer (znovu) zařídit; upravit
la défense obrana
le patrimoine (réqional) dědictví; odkaz (kraje)
une suggestion / . '----------*----*—*----------- -

návrh
un souhait přání
(bien) cordialement se srdečnými pozdravy
le président předseda; prezident
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GRAMMAIRE

4  LE SUBJONCTIF/KONJUNKTIV ________ __

// faut que vous parliez bien français. (Je třeba, abyste mluvili dobře francouzský.)

EMPLOI

■ On utilise le subjonctif après des expressions spécifiques, par exemple:

Il faut que vous alliez au marché. (  Je třeba, abyste šli na trh.)
Il ne faut pas que tu ailles avec nous. (  Není třeba, abys šel s námi.) 
Pour que tu finisses le travail, ... (  Abys dokončil tu práci,... )

■ Le subjonctif parle de la réalité subjectivement (subjektivně).

Vous parlez bien français, (réalité objective) X
Il faut que vous parliez bien français, (phrase subjective = je pense que...)

FORME

- LES TERMINAISONS

Je - e
/ -/ nous - ions / ¡jô/

tu - es / -/ vous - iez / ne/
il/elle / '/  . _._ _

ils/elles - ent T - i ... . J

■ Observez LE RADICAL :

infinitif présent
3ème personne du pluriel

subjonctif prononciation

dire ils dis - ent que je dise /diz/
partir ils part - ent que je parte /part/
venir ils vienn - ent que je vienne /vjen /
finir ils finiss - ent que je finisse /finis/
prendre ils prenn -  ent que je prenne /pren/

Attention ! «  être »  et «  avoir »  sont différents !

ETRE
que je sois /kežeswa/ que nous soyons / kenuswajô /
que tu sois /ketyswa/ que vous soyez / kevuswaje /
qu'il soit /kilswa/ qu'ils soient / kilswa /

AVOIR
que j 'a ie /keže/ que nous ayons / kenuzejo"/

que tu aies /ketye/ que vous ayez / kevuzeje /

qu'il ait /kile/ qu'ils aient / kilze /
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9.13 Complétez avec les terminaisons : 
je m 'a m u s - tu vienne - 
ils prenn - vous finiss 
il boiv - nous part -

9.14 Trouvez le radical:
grossir -  payer -
découvrir -  réfléchir -
tenir -  mettre -
rêver -  écrire -

Exceptions

on étudi - 
tu voi - 
nous regard

lire - 
voir -
s'arrêter - 
revenir -

infin itif présent
3ème personne du pluriel

sub jonctif prononciation

pouvoir ils p e uv - ent que je puisse / kezepyis /
faire ils fo n t que je fasse / kezefas /
aller ils vo n t que je aille / kezaj /
savoir ils sav - ent que je sache / kezesas /
■ ■ ■ . . . ■..

■ Très souvent, les formes du subjonctif et du présent correspondent (je, tu, il, ils).

présent: subjonctif:
je parle ► que je parle
tu paies ► que tu paies
il pense ► qu'il pense
ils prennent ► qu'ils prennent

■ Quand le radical change au présent, il change aussi au subjonctif.

VEN IR
présent subjonctif
je viens que je vienne
tu viens que tu viennes
il vient qu'il vienne
nous venons que nous venions
vous venez que vous veniez
ils viennent qu 'ils viennent

présent subjonctif présent subjonctif
nous appelons que j'appelle 

que nous appelions
nous achetons que j'achète 

que nous achetions
vous prenez que je prenne 

que vous preniez
vous tenez que je tienne 

que vous teniez
nous payons que je paie 

que nous payions
nous croyons que je croie 

que nous croyions
vous devez que je doive 

que vous deviez
vous voyez que je voie 

que vous voyiez
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9.15 Formez le subjonctif :

ils doivent : qu' ils_________________  nous sommes : que nous
vous avez : que vo u s_____________  tu pars : que tu ----------------
tu viens : que tu _________________  nous achetons : que nous
tu as : que t u ___________________ tu fais : que t u ---------------------------------
ils vont : qu' ils __________________ ______ vous allez : que vou s_____
je suis : que je __________________ ______ nous venons : que nous _
vous pouvez : que vous __________ ______ elles croient : qu1 elles___
¡1 a : qU' il _____________________________ nous appelons : que nous_
vous croyez : que vous __________ _______elle fait : qu' elle ________
tu prends : que tu _____________________ je sais : que je -------------------

4  SUBJONCTIF VERSUS IN FITIN IF/PO U ŽITÍ KONJUNKTIVU A INFINITIVU

■ Quand les phrases ont le même suiet. on préfère utiliser l'infinitif.

Pour faire cette recette, tu dois prendre des oeufs frais.
( = Pour que tu fasses cette recette, tu dois prendre des oeufs frais.)

Il a acheté une maison de campagne pour y passer les week-ends.
( = ¡1 a acheté une maison de campagne pour qu 'il y passe les week-ends. )

■ Quand il y a des sujets différents, il faut utiliser le subjonctif.

On a préparé une excursion pour que vous découvriez la région.
J 'a i acheté des billets pour que nous allions au cinéma.

9.16 Re formulez les phrases à I Infinitif :

Pour prendre le TGV :
1. Il faut que vous réserviez votre place. / Il faut_______________________________
2. Il faut que vous ayez un billet. / Il faut_____________________________________
3. Il faut que vous le présentiez pendant le contrôle. / Il faut ___________________
4. Il ne faut pas que vous descendiez quand le train est en marche. / Il ne faut pas

5. Il ne faut pas que vous ouvriez les portes. / Il ne faut pas

9.17 Choissisez le subjonctif ou / 'infinitifpour terminer la phrase.

1. Je reste à la maison a) pour que je puisse me reposer
b) pour me reposer

2. Je te donne mes clés a) pour ne pas me déranger (rusit)
b) pour que tu ne me déranges pas

3. D onne -m oi ton num éro  a ) p o u r t 'a p p e le r
b) pour que je t'appelle

4. Il faut que je finnisse mon travail a) pour pouvoir partir
b) pour que je puisse partir

5. On se voit l'après-midi a) pour discuter le projet
b) pour que nous discutions le projet
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4  PRONOMS RELATIFS /VZTAZNA ZAJMENA QUI, QUE, OU, DONT

pronom je parle exemple
QUI du sujet 

(kdo, co ?)
La fille qui passe est belle. Dívka, která procházíie krásná. 
(kdo, co prochází ? -  dívka)

J 'a i vu un film qui m 'a fait plaisir. Viděl isem film, který ml udělal 
radost, (kdo, co mi udělal radost ? -  film)
C 'est toi qui a fait le gâteau? To ty js i udělal koláč ? 
(kdo, co udělal koláč ? - ty)

QUE/QU' de l 'objet 
(koho, co ?)

C 'est la femme aue i 'aime. To ie žena, kterou miluji, (koho, co 
miluji ? -  ženu)
J 'a i lu le livre aue tu m 'as acheté. Přečetl jsem knihu, kterou jsi 
mi koupila, (koho, co jsem přečetl ? - knihu)
Le repas que ie préfère, c'est le couscous. Jídlo, které mám 
nejraději, je  kuskus. (koho, co mám nejraději ? - jídlo)

OU du lieu. temDs 
(kde, kdy)

C 'est un maqasine où on trouve tout. (kde) 
Il est parti le iour où vous êtes arrivés, (kdy)

DONT de l 'objet + 
«  de »

C'est la maison dont ie t 'a i parlé.
To je  důme o kterém jsem ti vyprávěl, (parler de la maison)
C'est une maison dont ie rêve.
To je  dům, o kterém sním. (rêver de)

9.18 Associez :

Le concert où 
L'instrument dont 
La musique que 
La chanson qui

il joue s'appelle la mandoline.
passe à la radio est de Patrick Bruel.
je préfère vient de l'Orient.
je voudrais aller a lieu (koná se) a L'Olympia.

9.19 Complétez avec qui/que/où/dont :

1. Samedi est le jo u r_____ les Parisiens font leurs achats.
2. La semoule est un ingrédient________on a besoin pour faire du couscous.
3. Comment s appelle le fromage______ le monsieur prend ?
4. C 'est un fromage________a du goût (má chuť) mais_______ sent un peu fort (je
cítit).
5. Voilà un supermarché____
6. J 'a i visité mes am is______
7. Le français est une langue 
dans la diplomatie.
8. Catherine Deneuve est une actrice

9.20 Complétez :

on trouve tout.
habitent à Bruxelles.

_____ on parle en Afrique et est beaucoup utilisé

on parle souvent.

L'été est une saison qui..., 
où ... 
que . 
dont

C 'est un homme qui... 
que . 
qui .. 
dont.
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4  LES PRONOMS «  EN » ,  «  Y  »  AVEC LES VERBES/ZÁJMENA «  EN »  a «  Y »  SE
SLOVESY

Quelques verbes fréquentés :

VERBES AVEC «  À » VERBES AVEC «  DE »
parler a q mluvit s kým.. parler de q, qe mluvit o kom, čem
s excuser a q omluvit se komu s'excuser de qe omluvit se za ...
jouer à (jeu, sport) hrát co jouer de (la quitare) hrát na (kytaru)
remercier a q poděkovat komu remercier de qe poděkovat za ...
s habituer à q, qe zvyknout si na ... avoir besoin de qe potřebovat
réfléchir à q, qe přemýšlet o .. se moquer de q, qe vysmívat se, odmítat, nedbat
tenir à q, qe lpět na... avoir envie de (faire) qe mít chuť na ...
s intéresser à q, qe zajímat se o... s'occuper de q, qe starat de o
obéir à q poslechnout koho se souvenir de q, qe vzpomenout si na ...... ... être content de qe být spokojen s ...
... ... rêver de q, qe snít o ...
... ... se servir de q používat, posloužit si

9.21 Complétez avec «  à »  ou «  de »  en forme qui convient:

Je rêve______ vacances au Pacifique.
Nous avons réfléchi--------------------acheter une maison à la campagne.
Je tiens______ mon ami qui habite à Londres. Il est très sympa.
Il a promis_____ m'écrire une carte postale.
On a vraiment envie_______partir a l'étranger.
Ma soeur sait bien jo ue r_____ la guitare.
J 'a i encore besoin_____ apprendre le vocabulaire.
Il faut que  les enfants o b é is s e n t_____ leur parents.
Je m'intéresse beaucoup______ la peinture hollandaise.

9.22 Complétez avec «  à »  ou «  de »  en forme qui convient:

1. J 'a i parlé__
2. Je m'excuse

Georges
mon retard. 

____ ta tante

son nouveau projet.

3. Tu dois t'excuser______ ta tante_______ ce faux-pas !
4. Vous jo ue z------------- foot ? — Non, je jo u e________ pétanque.
5. On n 'avait rien à faire donc on a joué cartes
6. Ma soeur sait très bien jo ue r______ piano et ’ accordéon
7. Est-ce que tu as remercié papa . ce beau cadeau ?

• Pour tous les verbes, c 'est la même règle: 

À ► Y
Je m'intéresse à la peinture italienne.
On pense toujours a u x  vacances.

DE ► EN
Il parle souvent de son séjour en Provence.
Je joue du piano.

► Je m 'y  intéresse.
► On y  pense toujours.

► Il en parle souvent.
► J 'e n  joue.
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Il n 'est pas possible d 'utiliser «  en »  et «  y  »  pour parler d 'une  personne!

Je pense à ma mère/ à mes amis. ► Je pense à elle/ à eux.
Il parle de son professeur. ► Il parle de lui.

• Pour l'ordre de mots voir unité 7 : Grammaire : La place des pronoms.

9.23 Remplacez les mots soulignés avec «  y » et «  en »  ou un pronom:

Je pense souvent à mes vacances à la Martinique. ► J 'y  pense souvent

1. François joue très bien du piano.
2. Sa soeur ne joue pas très bien du piano.
3. Je pense beaucoup à cet accident.
4. Je ne pense plus à cet accident.
5. Ils s'occupent de ce projet.
6. Ils ne s'occupent pas de leur maison.
7. Il a téléphoné au bureau.
8. Il a téléphoné à Jacques.
9. Vous aimez jouer au loto ?
10. Il parle souvent de son père.

9.24 Traduisez en tchèque :

Je m 'en occupe. N 'y  pense plus. Je vais y téléphoner. Servez-vous-en ! N 'en parlez pas.
Il ne s 'y  intéresse pas. T 'e n  souviens-tu? Je m 'en moque. Qu'est-ce que tu en 
penses ?
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4  PROPOSER OU SUGGÉRER DE FAIRE QUELQUE CHOSE/JAK NĚCO NAVRHNOUT 
(P- 181)

Je vous propose de faire une partie de 
tennis.

Navrhuji zahrát si partii tenisu.

On pourrait/vous pourriez faire les courses. Mohli bychom/byste jít nakupovat.
Est-ce que tu veux m'accompagner... ? Chceš mě doprovodit ?
Vous avez envie de faire une promenade ? Máte chuť jít na procházku ?
J'aim erais bien aller au marché. Et vous ? Rád bych šel na trh. A vy ?

4  EXPRIMER SON ACCORD, SON DÉSACCORD/JAK VYJÁDŘIT SOUHLAS, NESOUHLAS
(P- 1 8 1 )

D'accord. Souhlasím.
C'est une bonne/excellente idée. To je dobrý/skvělý nápad.
Volontiers. S radostí./Beze všeho.
Je ne suis pas d'accord. Nesouhlasím.
Je n '(e n ) ai pas envie. Nemám (na to) chuť.
Je n 'ai pas le temps. Nemám čas.
J'aimerais bien, mais, ... Rád/a bych, ale...
C'est qentil, mais... To je milé, ale...
Plus tard, peut-être. Možná později.
Je suis désolé(e), malheureusement... Je mi líto, bohužel...

' f
9.25 Complétez les phrases.

Est-ce que v o u s __________________ aller au restaurant ? O n ___________________ aussi
voir un spectacle. J ' __________________ bien voir un concert de Zazie. J e _______________
propose de réserver les billets. Vous avez__________________ d'aller avec moi ?

9.26 Utilisez des structures différentes. Proposez à votre ami de :

o aller voir une exposition de photographies ________________________________

o  faire du vélo l'après-midi ________________________________

o aller avec vous visiter votre grand-mère ________________________________

o  prendre un verre (zajít si na skleničku) ________________________________

9.27 Comment accepter?

On pourrait aller se promener à la Bastille ce week-end ? 

Je te propose d'aller à la piscine.

9.28 Comment refuser? Donnez des réponses différentes:

Est-ce que tu veux venir avec nous au Jardin du Luxembourg ?

J'aimerais bien aller au cinéma. Et vous ? ____________________

Tu as envie de partir pour le week-end ? ____________________
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4  DÉFINIR OU DONNER UNE PRÉCISION /JAK DEFINOVAT NEBO UPŘESNIT 
(p. 181)

Un francophone, c 'est auelau'un aui parle 
français.

Frankofon je někdo, kdo hovoří 
francouzský.

Le dîner, c 'est le repas q u 'o n  prend le soir. Večeře je jídlo, které jíme večer.
C'est une chose q u 'o n  peut acheter dans 
une...

Je to něco, co můžeme koupit v ...

C'est une chose qui est utile pour... Je to něco, co je užitečné pro/k ...
C'est une chose dont on se sert pour... Je to něco, co používáme pro/k...
C'est un endroit où on qare sa voiture. Je to místo, kde parkujeme auto.
Jardiner, c 'est quand on s'occuoe du 
jardin.

Zahradničit je, když se staráme o zahradu.

9.29 Donnez une définition en utilisant qui/que/où /dont:

le livarot: 
le marché : 
bricoler:
la langue maternelle : 
le plurilinguisme : 
un coiffeur : 
un guide (objet) : 
le voisin :

4  PORTER UN JUGEMENT/JAK VYJÁDŘIT SVÉ MÍNĚNÍ (p. 181)

trouver= shledávat, pokládat za
Petru, ie le trouve beau. Petru se mi líbí. (Shledávám ho hezkým.)
Je trouve Béatrice très intelligente. Podle mě je Béatrice velmi inteligentní.
Je trouve ça charmant. Zdá se mi to okouzlující.

9.30 Utilisez les mots proposés et dites ce que vous pensez de :

o votre cours de français, votre salle de classe, la langue française 
o de votre livre, votre dernier devoir, des informations dans le livre, des exercices 
o vos collègues en classe de français, votre professeur

intéressant -  amusant -  difficile -  sympathique -  important -  intelligent -  utile -  
formidable -  trop long -  très confortable -  beau -  très intensif- etc.

Exemple : Le cours de français, je  le trouve utiie./Je trouve le cours de français utile./Je 
trouve ça utile.
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CORRIGÉS
9.2 sports d'équipe: le volleybail, le basket, le football, le rugby... ; sports d'hiver: le 

ski alpin, le ski de fond, le patinage, ... ; sports nautiques: la planche à voile, la 
natation, l'aviron, le kayak, ...

9.3 font de la ; fait de la ; jouent au ; jouer au ; joue aux ; font du ; faire de la
9.5 Est-ce que tu es sportif/sportive? Est-ce que tu joues d 'u n  instrument? De quel 

instrument joues-tu? Tu fais un sport d'équipe? Quel sport fais-tu? Est-ce que tu 
fais du bricolage? Est-ce que tu aimes le jardinage? Est-ce que tu visites 
régulièrement des concerts?

9.6 sortir le chien; couperdu bois/ les cheveux ; tailler la haie ; faire une promenade à 
pied/en voiture/en bateau; inviter des amis ; jouer aux échecs ; aller à la 
brocante ; ramasser les champignons ; partir en week-end ; refaire les peintures

9.8 le Danemark, le Luxembourg, le Monaco, les Pays-Bas, le Portugal
9.10 1. au; au; en; au; au; en; aux 2. en; au; en; en; aux; au 3. d ' ;  du; de; d ' ;  de; de; du
9.11 1. aux Etats-Unis 2. en Espagne, au Mexique, en Ecuador 3. de Pologne 4. ...

5. en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg 6. de la Belgique 7. ...
8. en Egypte, en Amérique du Sud

9.12 guide; la côte; le parcours; points de vue; l'estuaire; propriétés; ardoises; clocher; 
quais; relie; carrée; anciens

9.13 je m'amuse, ils prennent, il boive, tu viennes, vous finissiez, nous partions, on 
étudie, tu voies, nous regardions

9.14 grossis-, découvr-, tienn-, rêv-, pai-, réfléchiss-, mett-, écriv-, lis-, voi-, s'arrêt-, revienn-
9.15 qu 'ils doivent, que vous ayez, que tu viennes, que tu aies, qu 'ils aillent, que je 

sois, que vous puissiez, qu 'il ait, que vous croyiez, que je sache, que nous soyons, 
que tu partes, que nous achetions, que tu fasses, que vous alliez, que nous 
venions, qu'elles croient, que nous appelions, que tu prennes, qu'elle fasse

9.16 1. Il faut réserver votre place. 2. Il faut avoir un billet. 3. Il faut le présenter 
pendant le contrôle. 4. Il ne faut pas descendre quand le train est en marche. 5. Il 
ne faut pas ouvrir les portes.

9.17 1. b), 2. b), 3. b), 4. a), 5. a)
9.18 Le concert où je voudrais aller a lieu (koná se) a L'Olympia. L'instrument dont il

joue s appelle la mandoline. La musique que je préfère vient de l'Orient. La chanson qui 
passe à la radio est de Patrick Bruel.

9.19 1. où 2. dont 3. que 4. qui ; qui 5. où 6. qui 7. qu ' ; qui 8. dont
9.20 L'été est une saison qui est très agréable / où il fait beau / je préféré / j 'a i de 

bons souvenirs (= j 'ai des souvenirs de l'été).
C 'est un homme qui habite á côté / que je rencontre chaque jour / qui parle bien 
français / dont je rêve (= je rêve de cet homme)

9.21 des (=de+les) ; à ; à ; de ; de; de ; d ' ; à ; à
9.22 1. à, de 2. de 3. à, de 4. au (=  à+le), à la 5. aux (=  à+les) 6. du, de I ' 7. à, de

9.23 1. François en joue très bien. 2. Sa soeur n 'en joue pas très bien. 3. J 'y  pense 
souvent. 4. Je n 'y  pense plus. 5. Ils s 'en  occupent. 6. Ils ne s 'en  occupent pas. 7. Il y 
a téléphoné. 8. Il a téléphoné à lui. 9. Vous aimez y jouer ? 10. Il parle souvent de lui.

9.24 ostarám se o to. Už na to nemysli. Zavolám tam. Vezměte si/Nabídněte si ! Nemluvte o 
tom. Nezajímá se o to. Vzpomínáš si na to ? Je mi to fuk. Co si o tom myslíš ?

9.25 voulez ; pourrait/peut ; aimerais ; vous ;envie
9.29 le livarot -  c 'est un fromage qui sent fort ; le marché- c'est un endroit où on fait 

les courses ; bricoler- c'est quand on fait des petites réparations à la maison -la 
langue maternelle- c 'est la langue qu 'on apprend la première ; le plurilinguisme - 
c est quand on parle plusieurs langues ; un coiffeur- c'est quelqu'un qui coupe 
les cheveux ; un guide -  c'est un livre dont on se sert pour trouver des 
informations touristiques ; le voisin - c'est la personne qui habite à côté
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