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ABSTRAKT:
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1 ÚVOD
Cílem této práce je umožnit učitelům se zorientovat v používání Internetu pro
výuku francouzského jazyka. Jedná se tedy o práci, která si za nej důležitější kriterium
klade požadavek využitelnosti. I z tohoto důvodu bude práce alespoň z části nastálo
přístupná na Internetu1.
Nejprve je třeba se zamyslet nad tím, zda využití Internetu ve výuce opravdu
přináší něco převratně nového. První kapitola obsahuje rozbor zajímavé odborné literatury.
Práce pojednává o využití Internetu ve výuce a úrovních takového využití. Další kapitola
se podrobněji věnuje různým počítačovým programům, se kterými je přínosné pracovat.
Poté je rozebráno 7k čemu může Internet použít učitel a žáci. Za nej důležitější součást této
práce lze považovat část praktickou: nejprve jsou prezentovány užitečné stránky pro výuku
francouzského jazyka, dále je rozebrán konkrétní projekt využití Internetu na základní
škole a následují ukázky využití Internetu s poznámkami v příloze.
Práce je zaměřena na výuku francouzského jazyka na druhém stupni základní školy,
na škole střední a na odpovídajících stupních víceletých gymnázií. Některé náměty však
lze jistě zapojit i do výuky na prvním stupni základní školy či na druhou stranu na škole
vysoké, obzvláště v rámci přípravy budoucích učitelů francouzského jazyka. Také lze toto
téma zahrnout do dalšího vzdělávání učitelů.
Z důvodu různé terminologie dle typu škol je v této práci používán termín „učitel"
pro označení učitele, profesora, vyučujícího atp., tedy toho, kdo učí na základní či střední
škole a na gymnáziích. Obdobně „žák" bude vždy ten, kdo se něco učí, ať již je jinak
nazýván žák či student.

Téma této práce jsem si vybrala na základě svého dlouholetého zájmu o práci na
počítači a využití Internetu. Myslím si, že pro učitele může tato technologie být velice
přínosná a hlavně do budoucnosti potřebná. Krásné je také, že využívat počítač a Internet
lze velice různorodě a vše si učitel přizpůsobí svým zkušenostem, svým potřebám a svým
možnostem. Nikdy tedy nelze říci, že již umím vše na počítači, jelikož technologie se stále
vyvíjí a nabízí další a další možnosti, kterých by bylo škoda nevyužít.

viz ŠKODOVÁ, Lenka. Les liens pratiques pour l'apprentissage du français (kapitola 11 - Bibliografie)
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Dále jsem toho názoru, že každý učitel, i ten, který se již cítí ve věku, kdy pro něj
něco hodně nového je problémem, má šanci si s pomocí počítače a Internetu velice ulehčit
práci. Není nutné hned využívat informatiku na vše, jedná se o dlouholetý vývoj, ale
postupně se každý může učit a vylepšovat sám sebe. A to by přeci měl být cíl každého a
učitele obzvláště.
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2 OPORA O ODBORNOU LITERATURU
Hned najúvod je třeba říci, že vzhledem k tomu, že Internet je velice rychle se
rozvíjející technologie v poslední desítce let, je odborné pedagogické literatury velice
málo. Častá je pouze literatura odborná úzce tématicky zaměřená právě na počítač, jde
především o manuály a referenční příručky programů, tyto knihy ovšem velice rychle
zastarávají. O využití Internetu pro výuku, a v našem případě pro výuku francouzského
jazyka (obecně vzato pro výuku cizích jazyků), je napsáno v knižní podobě minimum.
Existují materiály pro využití počítače pro výuku2 a dále se o tématice často hovoří na
různých konferencích3.
Je ovšem třeba si uvědomit, že s novým médiem se nemění celé pojetí výuky.
Naopak přístupy к vyučování přetrvávají, pouze se jedná o využití jiných prostředků a
jiného postupu práce. Nejedná se tedy o nic převratně novátorského, jen o možnost
přenesení již ozkoušeného do pomocného prostředí počítače. Tedy lze čerpat také z
literatury zaměřené na pedagogiku jako takovou a na didaktiku cizích jazyků obecně.

Pro teorii využití počítače pro vzdělávání je velice zajímavá práce pana Brdičky
s názvem „Role Internetu ve vzdělávání"4. Práce mluví nejprve teoreticky o historických
souvislostech vzniku Internetu, o vlivu příbuzných oborů : filosofie, sociologie,
psychologie, kognitivní psychologie, pedagogika, ale následuje i část s praktickými
informacemi. Nejprve je představeno zavádění Internetu do škol a dále způsoby uplatnění
Internetu ve vzdělávání. Právě tato část je velice inspirativní pro tuto práci. Pan Brdička
mluví o následujících kategoriích: „Stroj na učení, Zdroj informací, Komunikační nástroj,
Pomocník učitele, Pomocník studenta, Distanční vzdělávání, Umělá inteligence". Tato
diplomová práce oproti tomu mluví o Využití Internetu: pro práci učitele (.Aktuální dění ;
Encyklopedie, slovníky, mapy... ; Francouzská civilizace ; Didaktické obohacení ; Rozvoj
vlastních znalostí francouzského jazyka ), pro komunikaci, pro práci kolektivu třídy
CProjekty ; Projekty v rámci eTwinníngu), pro žáky. S ohledem na zaměření na výuku
francouzského jazyka není brán v potaz počítač jako umělá inteligence.
2

viz SLAVÍK Jan, NOVÁK Jaroslav: Počítač jako pomocník učitele (kapitola 11 - Bibliografie)

viz KORYČÁNKOVÁ , Simona. Internet a jeho využití při přípravě hodiny RJ . In FENCLOVA, Marie.
Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století : Sborník příspěvků ze IV. Středoevropské regionální
konference mezinárodní federace učitelů živých jazyků, (kapitola 11 - Bibliografie)
viz BRDIČKA Bořivoj: Vzdělávání a internet 2. generace h t t p : / / o m i c r o n . f e l k . c v u t . c z / - bobr/role/ccont.htm
(kapitola 11 - Bibliografie)
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Další přínosnou publikací je „Výuka jazyků na Internetu"5, která se věnuje
z velké části vhodným internetovým stránkám pro výuku jazyka. Tato kniha podnítila
vznik kapitoly věnované užitečným internetovým stránkám pro výuku francouzštiny6.
Samotné tipy na internetové stránky však není možné převzít, protože jsou hodně
zaměřené na výuku angličtiny. Tato převaha materiálu pro výuku anglického jazyka
prostupuje celou výuku francouzského jazyka, o kterém se mluví mnohem méně. Na
druhou stranu právě anglické webové stránky přináší dobré nápady pro výuku
francouzštiny, protože Angličané se tento jazyk docela často učí. A tak z části paradoxně
některé velice dobré stránky pro výuku francouzského jazyka jsou stvořeny anglickými
autory.

Další variantu využití Internetu pro projekt7 se žáky je možno načerpat z článku
„Internet a jeho využití při přípravě hodiny RJ"8 od Simony Koryčánkové, která takto
přispěla do sborníku konference učitelů. Článek velice stručně charakterizuje hlavní
problémy počítačové výuky, které jsou poplatné nejen ruskému jazyku, ale cizím jazykům
obecně. Než začne učitel s Internetem pracovat, musí si uvědomit čtyři základní věci9.
„ 1. Technické zabezpečení. Pedagog si musí uvědomit, zda má к dispozici alespoň
jeden počítač s připojením na Internet к okamžitému použití. V tomto případě může učitel
zadat internetovou adresu studentům a ti vyhledávají a zpracovávají informaci jako
domácí úkol. Pokud je ve škole к dispozici počítačová učebna, je možné výuku připravit
v rámci vlastní hodinové dotace.
2. Cíle výuky. Stanovení cíle internetové výuky je velmi vážný problém, jelikož
pedagog pak podřizuje celou metodiku výuky právě tomuto cíli. Uplatněný postup (např.
vyhledávám článku a práce s ním, rozdělení na družstva a hledání nového lexika, práce
s ruskými reáliemi, hledání nových informací к aktuálním problémům aj.) pak přímo
souvisí s rozvržením hodiny.

viz FRANCŮ Marie: Výuka jazyků na internetu (kapitola 11 - Bibliografie)
viz kapitola 6 - Užitečné internetové stránky pro výuku francouzštiny
V této práci se věnuje projektu kapitola 7 - Projekt na základní škole
8
viz KORYČÁNKOVÁ , Simona. Internet a jeho využití při přípravě hodiny RJ . In FENCLOVA, Mane.
Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století : Sborník příspěvků ze IV. Středoevropské regionální
konference mezinárodní federace učitelů živých jazyků, (kapitola 11 - Bibliografie)
citace viz KORYČÁNKOVÁ , Simona. Internet a jeho využití při přípravě hodiny RJ . In FENCLOVA,
Marie. Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století : Sborník příspěvků ze IV. Středoevropské
regionální konference mezinárodní federace učitelů živých jazyků, (kapitola 11 - Bibliografie)
6
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3. Rozvržení hodinové dotace úzce souvisí s metodou práce, kterou pedagog zvolil
pro danou hodinu. Pokud má к dispozici pouze jednu výukovou hodinu, je lépe zadávat
práci s internetovými zdroji jako úkol domácí. Pokud má učitel к dispozici alespoň dvě
výukové hodiny a zařízenou počítačovou učebnu, je možné využít tohoto technického
zázemí к přípravě přímé internetové výuky.
4. Zvolení tématu hodiny. Pro výuku vedenou s pomocí internetu je lépe volit
témata spíše reáliová a informační, nikoli konverzační. "
Z článku také plyne několik dalších dobrých rad pro zavádění Internetu do výuky
cizího jazyka, o některých se více mluví v této diplomové práci v Projektu na základní
škole10. Například: „Důležitou roli sehrává učitel také při navádění studenta na další
odkazové zdroje. Student pak vidí v učiteli svého „rádce", člověka, který jde s dobou a je
„zasvěcen" do aktuální problematiky.""

Dále také připomíná vhodnost seznámit žáky

s cizojazyčnou slovní zásobou, která se týká Internetu, čemuž se také věnuje Projekt na
základní škole.12 Není také opomenuto zdůraznění nutnosti postupu přiměřeného
schopnostem žáků.
Samotný „projekt" zmiňovaný v tomto článku13 se týká tématu Kino. Učitel žáky
navede na studium hodnocení filmů, vyhledají hodnotící hlediska, všímají si skladby vět,
užité slovní zásoby a po dostatečném prostudování původních textů žáci sami tvoří články
s hodnocením filmu.

Tímto byla představena literatura, která ve velké míře ovlivnila zaměření této
diplomové práce. Zmiňovaná bibliografie byla inspirujícím základem dalšího rozvedení
myšlenek.

kapitola 7 - Projekt na základní škole
.
citace viz KORYČÁNKOVÁ , Simona. Internet a jeho využití při přípravě hodiny RJ . In FENCLOVA,
Marie. Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století : Sborník příspěvků ze IV. Středoevropské
regionální konference mezinárodní federace učitelů živých jazyků, (kapitola 11 - Bibliografie)
13 viz (kapitola 7 - Projekt na základní škole)
viz KORYČÁNKOVÁ , Simona. Internet a jeho využití při přípravě hodiny RJ . In FENCLOVA, Marie.
Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století : Sborník příspěvků ze IV. Středoevropské regionální
konference mezinárodní federace učitelů živých jazyků, (kapitola 11 - Bibliografie)
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3 VÝUKA S VYUŽITÍM POČÍTAČE
V jednadvacátém století si nikdo nedokáže představit školu bez počítače. Počítač je
využitelný pro učitele, pro učitele a žáka v rámci vyučování, pro žáka ve škole i mimo
školu. Pro samotnou školuje přínosný v administrativní agendě.
Počítač slouží pro zápisy a organizaci vyučování, administrativní agendu, například
kolem vydávání vysvědčení a plánování školního rozvrhu. S rozvojem Internetu se skoro
nenajde škola, která by se veřejnosti nepředstavovala pomocí internetových stránek
s potřebnými informacemi. V některých školách se dokonce Internet začlenil natolik, že
není třeba mít třídní knihy, protože v každé třídě je počítač a učitel zapisuje do
informačního systému s výstupem na webové stránky školy14. Je vidět, jak počítač a
Internet ulehčuje hlavně administrativní činnost spojenou s existencí školy.
Vedle toho stojí počítač jako silný nástroj pro využití к výuce žáků. Pro ně totiž má
využití počítače velkou motivační sílu a tak si učitel může být jist, že žáky mnohem více
zaujme. A pro učitele má zase velkou sílu z hlediska ulehčení práce a její „nezničitelnosti".
Z hlediska francouzského jazyka lze žáka motivovat tím, že obzvláště Francouzi
jsou natolik hrdý národ, že chce-li se žák dozvědět něco o Francii, či něčemu к Francii se
vážícímu, je opravdu vhodnější hledat na francouzském webu vybaven dostatečnou
znalostí francouzštiny než se pokoušet hledat něco česky či anglicky. Francouzský web je
totiž jeden z těch, s nimiž se obtížněji zachází a hlavně často platí, že stránky jsou vedeny
pouze ve francouzském jazyce.
Pro učitele je důležité si uvědomit, že se nelze jen tak rozhodnout, že zítra do výuky
chce začlenit počítač či Internet. Začlenění do výuky si jednak žádá připravenost učitele a
hlavně vybavenost školy. V obou případech to často bývá problematika к řešení v delším
časovém úseku, přesto je jistě pro učitele i žáky dobré se na tuto cestu pustit.
V problematice vybavenosti je zprvu potřeba, aby samotný učitel měl přístup
к počítači a Internetu. Pro jeho vlastní rozvoj je vhodnější počítač mít doma, aby si mohl
v klidu vše připravit a naučit s touto technologií pracovat.. Je samozřejmě možné mít
počítač pro každého učitele ve škole, ale tam na vlastní rozvoj bohužel nebývá dostatek
času ani klidu a navíc jen minimum českých škol nabízí každému učiteli vlastní počítač. Je
chvályhodné, že školy často pochopily potřebnost počítačů a alespoň každý kabinet je

Více o projektu viz ČECH Pavel. Gymnázium Botičská http://www.gybot.cz/ (kapitola 11 - Bibliografie)
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jedním vybaven. Mnohem horší je případ jednoho počítače pro celý učitelský sbor, učitel
nemá prostor počítač do své výuky nějak více začlenit, pokud ho nevlastní doma.
Dle Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání15 je však zařazena
vzdělávací oblast „Informační a komunikační technologie", tedy lze každopádně
předpokládat, že ve škole je či brzy bude alespoň jedna učebna vybavena více počítači. Do
Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání bude časová dotace
obdobné oblasti jistě také zařazena. Tedy každá škola je, či bude vybavena jednou
počítačovou učebnou, která může být к dispozici i učiteli francouzského jazyka. Tuto
učebnu si učitel rezervuje pro svou výuku, či sám využije pro přípravu na hodiny možnost
přístupu к počítači a Internetu. S nej větším rozšířením počítačů se lze setkat v již
zmiňovaných školách, kde je počítač v každé učebně. Avšak i toto nej pokročilejší řešení
může mít své nedostatky, například z důvodu obavy o majetek školy.16
Chce-li učitel použít počítač ve výuce, musí se na to dobře připravit. Nejprve se
musí sám seznámit s prací s počítačem a Internetem, teprve poté se může pokusit tyto
dovednosti využít i pro obohacování žáků. Práci s počítačem se nemusí učit sám, lze
absolvovat kurzy od základní práce s počítačem až к práci s odborným softwarem.
Podle míry dovednosti učitele pracovat s počítačem hovořit o několika úrovních
učitelových dovedností, o kterých mluví následující podkapitola.

3.1 Úrovně používání počítače učitelem
Ne každý je v dnešní době nucen pracovat s počítačem. Ovšem učitelské povolání
je stále ve spojení s reálným světem a tak se učitel do kontaktu s počítačem dostane.
Počítač používá učitel z různého důvodu, budou zde představeny úrovně dle míry
dovednosti učitele počítač používat. Jedná se o elementární používání počítače, к němuž je
učitel „nucen", o používání počítače pro běžnou činnost a dále o výuku s počítačem, výuku
v počítačové učebně a výuku „bez učitele". Poslední tři úrovně tvoří nadstavbu běžnému
Používání počítače, ovšem pro učitele i žáka mohou být velmi zajímavé.

" Viz VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE . Rámcový vzdělávací
program pro základní
vzdělávání (kapitola 11 - Bibliografie)
,
xu .
U M a t D n b„»pU P
'6 Například na zmiňovaném gymnáziu v Botičské ulici rychle zjistili, že je třeba počítače uhlidatBoMtel se
setkali s problémy jak ze strany širší veřejnosti, kdy chodily do budovy cizí osoby, tak ze strany svycn zaKu.
Ti v některých případech počítač zneužívali či poškozovali. Výsledkem je zákaz vstupu do ma o
přestávkách. Na chodbách jsou tedy celé skupiny žáků, kteří nemohou přestávku trávit ve třídě, i oto jisté
také vrhá stín na vybavení každé učebny počítačem.
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3.1.1 Nutné - elementární používání počítače
V této fázi učitel používá počítač pro nutné operace, jako je například zapisování
známek do školního systému. Jedná se opravdu pouze o stádium, kdy je učitel donucen
některé věci s pomocí počítače řešit. Takovéto věci se naučí řešit postupy, které mu někdo
vysvětlí („Když si chceš přečíst mail, klikni tam a tam, tohle tlačítko slouží na ...").
Samotný učitel ovšem nikdy nezkusí sám něco nalézt či využít počítač ve svůj prospěch.
Vždy pouze dělá nutnou práci.
Pokud v této fázi učitel není schopen udělat věci, které potřebuje, najde si někoho,
kdo je za něj udělá, nebo mu přesně vysvětlí jak postupovat. Sám se nikdy do práce
s počítačem nepustí. Má к němu totiž velký respekt a velice ho rozčílí, když něco
nefunguje tak, jak to má naučené.

3.1.2 Používání počítače
Základním posunem oproti předchozí fázi je učitelova samostatnost. Sám se snaží
vymyslet, jak by něco mohlo fungovat a hlavně se snaží si díky počítači zjednodušit práci.
Nedělá jen to, co musí, ale i věci, které ho zaujmou a baví.
Často již učitel umí pracovat se základními programy, jako je textový editor (např.
Microsoft Word) a tabulkový editor (např. Microsoft Excel) a dalšími. Lze říci, že umí
zacházet s těmi programy, jejichž užitečnosti si je vědom pro svůj obor. Také se zajímá o
rozvoj svých znalostí a dovedností, ať již formou samostudia, debatováním s kolegy, či
absolvováním kurzů pro práci s počítačem.
Takovýto učitel, který si je vědom možnosti usnadnění a rozvíjení své práce, již
například využívá počítač při přípravě testů, které následně může jednoduše obměňovat a
hlavně je bude mít již navždy к dispozici pro další roky výuky. Také díky počítači jsou
zadání pro všechny žáky snadno čitelná a nemůže dojít к nedorozumění.
К Internetu má učitel většinou stejně otevřený vztah jako к počítači samotnému.
Nezná ovšem samozřejmě vše a tak se před ním mnohé funkce Internetu teprve odkrývají.
Záleží na individuálních vlastnostech jedince a jeho potřebě počítače, zda používá pouze
Počítač (například učitelé matematiky) nebo v širší míře využívá přístupu na Internet
(například učitelé jazyků).
Nyní je učitel schopen si najít informace zajímavé pro žáky a ty jim prezentovat ve
třídě. Dokáže upravit text z Internetu pro účely výuky a následně ho žákům vytisknout.
Nemusí se vždy jednat o text, lze pracovat také s obrázky, či dokonce nahrávkami.
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Možnosti jsou nesmírně široké a jim jsou věnovány v této práci kapitoly „Uživatelský
software pro učitele"17 a „Využití Internetu"18, stejně tak jako část „Užitečné internetové
stránky pro výuku francouzštiny"19 nebo „Přílohy"20.
Tato úroveň používání počítače je důležitým obdobím, v němž učitel získá a upevní
dovednosti pro další úroveň.

3.1.3 Výuka s počítačem
Nyní je již samotný učitel natolik seznámen s prací s počítačem a Internetem, že
může počítač použít přímo ve výuce. K tomu ovšem musí mít vybavenou učebnu. Pro
výuku s počítačem je vhodné, aby byl ve třídě jen jeden učitelský počítač a nejlépe
připojený na Internet. Na něm učitel žákům ukazuje například různé obrázky, nebo jim na
něm stejně jako na přehrávači může pouštět videozáznamy, které mohou být přímo na
Internetu. Je praktické, když bude počítač propojen s projektorem. Pro jazyky bude takto
vybavená učebna následně sloužit obzvláště к procvičování dovednosti porozumění.
Žákům můžeme pouštět nejen filmy, ale i například hudební klipy či reklamy, které jsou
mnohem kratší a pro výuku ve třídě tedy vhodnější, jelikož během vyučovací hodiny lze
stihnout nejen je pustit, ale i dále s nimi pracovat.

3.1.4 Výuka v počítačové učebně
Je-li si učitel jist svou dovedností pracovat s počítačem a je-li škola vybavena
počítačovou učebnou, lze dospět do vyšší fáze, kdy bude celá třída mít společnou hodinu
ve třídě vybavené více počítači. Nejprve je třeba před první takovou hodinou seznámit
žáky s prací s francouzským Internetem a obohatit jejich slovník vhodnými výrazy,
abychom na ně i ohledně počítačů mohli mluvit francouzsky. Jako nej užitečnější pro práci
s počítačem se jeví rozličné projekty pro jednotlivce či menší skupinky. Návrh obdobného
projektu i se slovníčkem internetových pojmů a možností úvodního zaškolení žáků je v
praktické části této práce „Projekt na základní škole".

3.1.5 Výuka „bez učitele"
Specifickým stupněm dnešního použití počítače a Internetu ve výuce je pro učitele
možnost celou hodinu mít připravenou předem na Internetu a nebýt tedy nutně fyzicky
Přítomen. Tato výuka se nazývá distanční či e-learningová. Žáci při ní postupují dle
J7 viz (kapitola 4 - Uživatelský software pro učitele)
|9 viz (kapitola 5 - Využití Internetu)
viz (kapitola 6 - Užitečné internetové stránky pro výuku francouzštiny)
" viz (kapitola 8 - Přílohy)
2o
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instrukcí, případně s učitelem komunikují pomocí Internetu. Jednodušší variantou je
připravení dokumentu se zadáním, ale je možné i připravit webovou stránku, na které se
žáci dozví vše potřebné21. Další možnost je spíše pro počítačové odborníky. Existují totiž
programy, ve kterých lze připravit celý kurz, hodinu od hodiny, kdy žák plní zadané úkoly
a posílá je splněné učiteli22. Nejedná se jen o individuální a pasivní práci, žáci mohou mezi
sebou pomocí Internetu také komunikovat a tvořit společně. Na některých vysokých
školách lze tímto způsobem již absolvovat dílčí předměty, do reality české školy střední či
základní se tato možnost dostane až mnohem později.
Pokud učitel předem ví, že ve škole nebude přítomen, bylo by v budoucnosti
ideální, kdyby mohl pro žáky nejen připravit kopie s úkoly, ale rovnou pro ně připravit
hodinu výuky na Internetu.

o
22 o

•
variantě s využitím webové
r

stránky viz (kapitola 7 - Projekt na základní škole)

ramu

rv„ P °8
> ve kterém je předpřipraven celý kurz ie napsáno více v poslední části tohoto projektu viz
(kapitola 7-Projekt na základní škole)
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4 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO UČITELE
Některé programy jsou natolik užitečné, že by bylo vhodné, aby s nimi uměl
pracovat každý učitel. V případě nainstalovaného operačního systému Microsoft Windows
(MS Windows) bude mít učitel nejčastěji к dispozici balíček programů Microsoft Office
(MS Office). Nejvyužívanější programy tohoto balíčku jsou: Word jakožto textový
procesor, Excel jakožto tabulkový procesor a případně Powerpoint jakožto program pro
vytváření prezentací.
Pro pokročilé uživatele je také dobré umět upravovat obrázky, к čemuž existuje
mnoho programů, nejznámější na prohlížení a editaci obrázků je asi Irfanview. Jak již bylo
nastíněno v předchozí kapitole, nejvyšší metou učitele je dokázat připravené materiály
využít nejen pro sebe a své žáky, ale i je prezentovat na Internetu, aby materiály mohli žáci
používat kdykoliv i bez učitele, případně aby se podpořila vzájemná spolupráce učitelů na
základě využívání stejných materiálů. Na počítači je tedy také možné tvořit internetové
stránky, к čemuž lze využívat různé programy, tomuto tématu se ovšem tato práce věnovat
nebude.
Tato kapitola se zabývá zmiňovaným operačním systémem MS Windows,
obzvláště balíčkem programů MS Office. O jiných operačních systémech i balíčcích
programů a úskalích přenosu dokumentu z jednoho typu programu do jiného je zmínka na
konci kapitoly v části s názvem „Problémy s přechodem mezi různými operačními
systémy".
Dále by bylo možné považovat za užitečné CD-ROMY a programy, které jsou
stvořené přímo pro výuku francouzského jazyka, nebo slouží jako zdroj informací. Toto
téma však nebude blíže rozebráno.

4.1 Microsoft Word
Microsoft Office nabízí textový procesor Word, který je pro učitele ze všech
programů asi nejvhodnější. Do dokumentu lze psát, ale i vkládat obrázky a tabulky.
Program nabízí revizi textu v jazyce dle instalace, tedy nejčastěji česky a navíc anglicky.
Dále lze text různě strukturovat pomocí nadpisů a podnadpisů, které je možno formátovat.
Užitečná je funkce vložení obrázku z klipartu, kde jsou к dispozici obrázky hodící se
к hledanému tématu. Takovýto obrázek dokáže oživit jakýkoliv text, žáka namotivuje a
může mít i funkci jakési odměny při vytištění hezkého obrázku pěkně barevně.
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Pro učitele je Word výhodný pro mnoho činností. Primárně se jedná o zpracování
písemných prací23, kdy si stačí vypracovat zadání práce, sepsat vše do textového
dokumentu a následně vytisknout. Práce jednou uložená je již uschovaná navždy, příště
stačí poopravit, co je třeba v dokumentu vylepšit. Dají se zpracovávat i různé jiné texty,
například písně24. V tomto případě je vhodné mít jednu část dokumentu jako zadání pro
žáky a rovnou druhou část vyřešenou pro učitele.
Kvůli šetření papíru je někdy vhodné stránky vytisknout vedle sebe dvě a ty pak
mezi žáky rozdělit. K tomu velice pomůže, když jsou texty nakopírované dva vedle sebe,
případně jsou tištěny dvě stránky zmenšeně na jednu. A někdy je možno mít i více
krátkých textů vedle sebe, například kvůli nějaké krátké básničce2 .
Výhodou vypracování písemných prací na počítači je především jejich čitelnost a
„krása" upraveného textu. Také je to ulehčení práce pro uživatele a skladnost dokumentu
na dobu neurčitou. Je pouze třeba své dokumenty ukládat a pokud možno čas od času
zálohovat, tedy si je například po každém školním roce vypálit na CD.
Učitelé francouzského jazyka mají práci s Wordem mírně ztíženou, jelikož napsat
na české či anglické klávesnici francouzský text je obtížnější než napsat text český.
Problém je s francouzskou diakritikou, kterou česká či anglická klávesnice nenabízí. Avšak
francouzské znaky lze samozřejmě také do dokumentu Word napsat, vloží se jako symbol.
Pro ty, kteří píší francouzsky častěji, je vhodné danému symbolu přiřadit nějakou
klávesovou zkratku, kterou si zapamatují a poté již rychle a snadno znak vloží. Systém
zkratek je volně volitelný, lze ho upravit v sekci Vložit - Symbol - Klávesová zkratka.
Klávesové zkratky
Důležité je si vymyslet systém, který je pro všechna písmena zapamatovatelný.
Nabízím jeden systém, který se osvědčil a je založen na typu diakritiky.
Přidělení zkratek francouzským písmenům s diakritikou:
•

písmena s „accent aigu" (česká čárka, tedy

•

písmena s „accent grave" (písmena s obrácenou čárkou, přiřazuji jim kombinaci

normální

písmena na české klávesnici)

Ctrl+Alt+dané písmeno s českou čárkou, např. è napíšu pomocí

kombinace

Ctrl+Alt+é)

(kapitola 8 - Přílohy: Ukázka písemné práce)
! kapitola 8 - Přílohy: Ukázka zpracování písně)
viz (kapitola 8 - Přílohy: Ukázka básničky)
V 2
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„accent circonflexe" (písmena se stříškou, přiřazuji jim kombinaci Ctrl+Alt+dané
písmeno, např. ê napíšu pomocí kombinace Ctrl+Alt+e)
„cédille" (přiřazuji opět kombinaci Ctrl+Alt+dané písmeno, ç napíšu pomocí
kombinace Ctrl+Alt+c)
„tréma" (přiřazuji kombinaci Ctrl+Alt+dané písmeno s accentem, který ještě nebyl
použit, ï napíšu pomocí kombinace Ctrl+Alt+Í, ë jako Ctrl+Alt+ě. Pouze tuto
poslední kategorii je poněkud složitější si zapamatovat. Jedná se ovšem o písmena,
která jsou ve francouzštině velice málo používaná.).
V příloze je к tématu „Word" к dispozici:
UKÁZKA PÍSEMNÉ PRÁCE (concordance de temps)
1 K Í Í ; Z P R A C 0 V Á N Í PÍSNĚ (subjonctif)
Ш Ш Ш Ш Ш Я Ш Ш (un, deux, trois...)

4.2 Microsoft Excel
Excel je tabulkový procesor, který umožňuje pracovat efektivně s tabulkami a
seznamy v nich zapsanými. Jeho velké využití je dále při přípravě grafů, ale umí dokonce i
matematické operace.
Tabulky jsou obecně vhodné pro administrativu,

v případě učitelů

pro

administrativu tříd, které učíte.Do tabulky se postupně zanáší data, podle kterých lze
seznam třídit a uspořádávat. Například v tabulce se seznamem třídy se budou postupně
doplňovat známky a žáky lze řadit dle jejich prospěchu jak v posledním testu, tak třeba dle
celkového průměru známek. Automatické zviditelnění pomáhá učiteli být informován, zda
se neděje něco neobvyklého a nějaký žák se například neodchyluje zřetelněji od svého
přístupu к učení ať již v kladném či záporném slova smyslu. Je totiž možné si pomocí
jednoduchých příkazů v Excelu vytvořit tabulku, kde se například žák s nejlepší známkou
specielně označí, tuto funkci poté program již bude sám kontrolovat. Samozřejmostí je pak
automatické vypočtení průměru známek a možnost porovnání žáků i tříd mezi sebou. Toto
porovnání může mít i charakter statistik, které Excel umí graficky znázornit mnoha
způsoby na různých typech diagramu.
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Z hlediska výuky cizího jazyka se Excel vyplatí používat obzvláště jako prostředek
к uspořádání nějakých dílčích částí do stejné podoby. Například pro utvoření mnoha
stejně velkých kartiček, či rozdílně velkých, které jsou snadno vystřihnutelné z jednou
r 26

vytisknutého dokumentu, na kterém jsou kartičky čárami rozdělené" .
Dále je možno využít tabulek pro zpracování křížovek, které žáci sami vyrobí a
díky zpracování v Excelu budou к dispozici jiným žákům к vyřešení27. Učitel sám může
tvořit zásobu křížovek různého typu. Pozor, například osmisměrky není úplně jednoduché
zpracovat, chce to trpělivost a dostatek slovní zásoby, kterou do tabulky učitel chce
vložit28.
Menším problémem se může ukázat fakt, že do excelové tabulky nelze vkládat
obrázky, tedy obrázkové pexeso je třeba tvořit pomocí tabulek ve Wordu. Dále také není
možno vložit znak a tak bohužel učitel francouzského jazyka musí na vytištěné kartičky
francouzské znaky buď dopisovat, či tvořit dokumenty jen za pomoci velkých písmen, ve
kterých se ve francouzštině diakritická znaménka nepíší a nebo text nejprve připravit
ve Wordu, odkud jej lze bez problémů překopírovat a diakritika je zachována.

V příloze je к tématu „Excel" к dispozici:
UKÁZKA DOPLŇOVACÍ TABULKY (nationalités)
(à la gare)
UKÁZKA OSMISMĚRKY (alimentation)

4.3 Microsoft Power Point
Power Point je program pro tvorbu prezentací. Prezentacemi jsou rozuměny
barevné snímky s volitelným pozadím, písmem, ale i způsobem nabíhání písma. Je možno
vložit obrázky, ale také audio soubor a celou prezentaci či jen část mít doprovozenou
hudbou. Také lze prezentaci naprogramovat tak, aby se spustila a postupně probíhala sama
sama
od sebe. Většinou však nebývá pojmuta jako „naučný film" a je doplněna výkladem, tedy
je tvořena tak, že na odkliknutí se posune o snímek dál.
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27 viz kapitola 8 - Přílohy: Ukázka doplňovací tabulky)
(kapitola 8 - Přílohy: Ukázka křížovky)
28viz
viz (kapitola 8 - Přílohy: Ukázka osmisměrky)
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S Power Pointem se učitel asi nejčastěji setká na různých konferencích, kde
napomáhá přednášejícímu při prezentaci tématu. Tento program lze ovšem velice úspěšně
využít i ve třídě, například pokud potřebujeme žáky zaujmout, přestože pro výklad látky
chceme využít frontální vyučování29. Power Point pomůže zaujmout žáky, jelikož v něm
učitel zapíše nej důležitější informace, strukturu svého výkladu a hlavně může proložit text
ukázkami - již zmiňovanými obrázky i audio soubory.
Také se nabízí možnost, obzvláště na středních školách a gymnáziích, využít Power
Point pro samotnou práci žáků. Ti v něm mohou připravovat prezentace například
zadaných témat referátů či seminárních prací. Je třeba se ovšem nejdříve přesvědčit, že
žáci se již s programem v rámci výuky informačních technologií seznámili. Jinak bychom
mohli výrazně znevýhodnit skupinu žáků, která s programem pracovat neumí a musela by
se to sama naučit.
V samotném Power Pointu opět nelze vkládat znaky. Ovšem pokud je text nejprve
připraven ve Wordu, lze jej bez problémů překopírovat do snímků a diakritika je
zachována.
V příloze je к tématu „Power Point" к dispozici:
UKÁZKA MOTIVAČNÍ PREZENTACE (France)

4.4 Práce s obrázky
Jak již bylo zmíněno dříve, pro práci s obrázky existuje velké množství programů.
Vždy záleží na tom, co chce člověk udělat. Některé programy pouze upravují odstíny
barev, velikosti, rozlišení či jiné méně závažné parametry u již stvořených obrázků, jedná
se například o program Irfanview. V jiných programech lze obrázek nakreslit a něco
к němu napsat, např. Malování ve Windows. Složitější programy pak dovedou i obrázky
animovat, různě je přelepovat, připravovat pro práci na Internetu a usnadňovat designérům
práci, např. CorelDraw, Macromedia Flash.
Pro učitele francouzského jazyka nebude nutné ovládat plně práci s obrázky, tuto
dovednost může přenechat nějakému kolegovi z výtvarné výchovy. Práci s obrázky může
učitel převést na pouhé kopírování obrázků do programu Word30. V tomto programu lze

viz (kapitola 8 - Přílohy: Ukázka motivační prezentace)
12
(kapitola 8 - Přílohy: Ukázka práce ve Wordu)
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obrázek zmenšovat, zvětšovat, dělat к němu popisky. Pokud chce uživatel programu
vyříznout kusy obrázku, je vhodný například program pro prohlížení obrázků Irfanview.
Jinak je již třeba větší znalosti práce s obrázky a lze využívat mnoho programů, z nichž jen
malá část byla uvedena dříve.
Obrázky nejčastěji využijeme pro motivaci a reálnou ukázku - princip názornosti
patří mezi ověřené didaktické principy. Velice vhodné je dále kategorizování a zachování
obrázků pro příští práci, například si učitel vytvoří složku Obrázky v ní složku Francie a
dále již například podsložky Mapy Francie, francouzská města, známé osobnosti, státní
symboly a další. Příslušné obrázky na Internetu nabídnou vyhledávače dle zadané
tématiky31.
Obrázkem ovšem můžeme také odměňovat. Na Internetu jsou к dispozici různé
obrázky například к tématice Vánoc, Velikonoc, narozenin, nebo začátku a konce školního
roku. Obzvláště žáci základní školy ocení například obrázek к vybarvení. A učitel může
procvičit jak názvy barev, tak popis obrázku.
V příloze je к tématu „obrázky" к dispozici:
UKÁZKA MAPY (France)
p H H H H H B B i (oeufs à colorer)
UKÁZKA PRÁCE VE WORDU (Noël)

4.5 Práce s audio

soubory

Pro větší využití počítače lze pracovat i s audio soubory. Běžný uživatel však audio
soubory pouze stahuje, nahrává, přenáší či kopíruje. Podrobnější práce si žádá o mnoho
více trpělivosti a hlavně zkušeností s prací s audio soubory. V běžné výuce učitel nebude
potřebovat hlasový záznam upravovat, sestřihovat či s ním dělat jiné věci. Proto se tímto
tématerp^tato práce nebude více zabývat. V dnešní době jsou samostatné audio programy
spíše výjimkou, velice často se jedná o programy, které umí přehrát hudbu i filmové CD či
filmové DVD. Příkladem pro přehrávání hudby může být Winamp, ale programů, které
dokáží i přehrání filmuje více, např. Windows Media Player.

autom• vyh'edávač Google www.google.fr (kapitola 11 - Bibliografie) a sekce images (pozor nejspíš se
zobrazí
hesla)
anglická nebo dokonce česká verze a ne francouzská, ale hledat to bude dle zadaného
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Výuku je velmi vhodné čas od času oživit nějakou aktualitou. Z hlediska
poslechového cvičení jsou využitelné například rozhlasové zprávy. Ty lze na Internetu
sehnat dokonce ve verzi „français facile", tedy s využitím jednodušších jazykových
struktur i slovní zásoby, než bývají v běžném vysílání. Dále existují stránky s ukázkami
r
42
písní, nebo i mluveného slova.
Pokud například chce učitel využít aktuální zprávy, aby je žákům pustil, nastává
zásadní otázka jak zprávy nahrát a moci je žákům přehrát. Jednodušším se zdá být nahrání
na audio kazetu a přehrání na přehrávači, to by ovšem učitel musel být připraven nahrávat
v jakékoliv době. Modernější variantou je si sehnat na Internetu poslední vysílání, zde
ovšem nastává mírný problém s přehráním žákům. Audio soubor si lze zcela zákonně a
33

většinou i snadno stáhnout к sobě na počítač, ale jak umožnit žákům si ho poslechnout ?
Pokud není učebna vybavena počítačem, aby šlo soubor přinést na USB, CD, či diskete, je
třeba „obětovat" jedno CD medium na nahrání zpráv. Toto CD je nutné při vypalování
nastavit jako hudební a uzavřít ho, aby na něj nešlo nic dalšího připálit34. Následně by
mělo jít na moderních věžích či přehrávačích přehrát jako originální hudební CD. Jinak to
dělat bohužel nelze. Usnadněním může být pouze vlastnictví MP3 přehrávače, na který se
soubor nahraje а MP3 přehrávač se připojí к reproduktorům přehrávače (přehrávač kazet a
CD), pokud má mikrofonový vstup. Jinak by bylo možné si pořídit do školy malé
reproduktory, ke kterým se vždy malý MP3 přehrávač připojí a tím se situace navždy
vyřeší.
Pro odbornější práci s audio soubory lze ve vyšších úrovních dovedností svých i
žáků například použít diktafon či nahrávání pomocí videokamery, mobilního telefonu nebo
mikrofonu připojeného do počítače. Pouze v případě digitálního nahrávání lze soubor
přenést do počítače a dále s ním pracovat.
Dále je možné využít audio techniky pro komunikaci přes Internet, ve většině
případů však „telefonování" pomocí připojení nenabízí možnost uchování hlasového
záznamu z důvodu neúměrné velikosti souboru. To se ovšem v budoucnosti může brzy
změnit.

ovš
33
e m na autorské zákony.
U
některé
připoi
webové stránky jsou dělané tak, že vás pouze nechají si něco poslechnout, když jste
rozum 6 ? n a l n t e r n e t a n a d a n é stránce. Takovýto audio soubor stáhnout je pak velké umění informatiků, kteří
3 4 m ' t o m u , jak je na webu soubor „schován".
by ho přehrávač CD nemusel vždy přečíst.
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Závěrem tedy nelze než konstatovat, že co se audio programů týče, je nejen pro
pouštění aktualit stále doba pro přehrávače a tedy hudební CD či kazety.

4.6 Práce s video soubory
Stejně jako audio soubory umožňuje počítač upravovat i video soubory. Ovšem
opět se jedná o problematiku komplikovanější a proto si běžný uživatel vystačí se znalostí
přehrávačů video souborů. Filmy lze přehrávat například pomocí Windows Media Player,
VLC Player, Real Player.
Je dobré, když učitel využívá možnost žákům promítnout film, reklamu či díl
seriálu. Největší výhodou je propojení obrazu a zvuku, které žákům usnadní porozumění.
V dnešní době je vhodné si již zakupovat DVD filmy, přestože videokazety jsou ještě stále
na trhu. Moderní medium, jakým DVD jistě je, totiž oproti videu nabízí velice rozšířenou
možnost nastavení. Pro výuku cizích jazyků je obzvláště přínosná volitelnost titulků
v některém z přednastavených jazyků. Ideální by samozřejmě bylo pouštět žákům
francouzský film s francouzskými titulky, ale je patrné, že tato kombinace skoro
neexistuje. Pokud je film původu francouzského, či s francouzským dabingem, je málo
pravděpodobné, že by nabízel i francouzské titulky. Jedinou možností je, že je film
připraven s titulky i pro neslyšící.
DVD přehrávač můžete být stejně jako video připojený к televizi, ovšem DVD lze
pouštět také pomocí počítače vybaveného DVD mechanikou, к čemuž je následně vhodné
mít navíc projektor a plátno, či alespoň prázdnou bílou stěnu, na kterou se obraz promítá.

4.7 Problémy s přechodem mezi různými operačními

systémy

Programy z balíčku Microsoft Office (MS Office) však nejsou jediným softwarem
pro tvorbu dokumentů, stejně jako Microsoft Windows (MS Windows) nejsou jediným
operačním systémem. К dispozici je celá řada dalších programů, které si učitel může pro
sy

oji práci vybrat. Většina z nich má navíc oproti MS Office tu výhodu, že je lze stáhnout

z Internetu zcela zadarmo, je však zapotřebí brát na zřetel několik věcí.
Jednou z překážek se stává jazyková bariéra, vyhlédnutý program nemusí
disponovat českou lokalizací, tudíž ovládání programu je náročnější nebo zcela
znemožněno (neovládá-li uživatel dostatečně anglický jazyk).
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Velmi podstatná věc, kterou v žádném případě nelze opomenout, je nutná
kompatibilita s programy z balíčku MS Office a to v obou směrech. Program musí umět
otevřít dokument vytvořený ve Wordu nebo Excelu a musí i dokument v něm vytvořený
uložit tak, aby ho jeho tvůrce nebo někdo jiný ve Wordu nebo Excelu otevřel. Toto nelze
v žádném případě opomenout, MS Office zůstává naprosto nejčastějším zástupcem svého
druhu programů a chce-li uživatel své dokumenty mezi různými počítači přenášet nebo
dokonce sdílet s jinými uživateli, stává se tato kompatibilita velmi podstatnou věcí.
Nejčastější a nejlepší zdarma dostupný balíček kancelářských aplikací se nazývá
Open Office. Jeho kompatibilita s formáty dokumentů MS Office (textové dokumenty
s příponou .doc Wordu a tabulky s příponou .xls Excelu) je na velmi dobré úrovni, ale stále
je třeba např. před tiskem zkontrolovat, zda-li dokument při otevření nebo uložení neutrpěl
újmu na svém formátování nebo diakritice. Při práci s běžnými dokumenty se tyto
problémy vyskytují zřídka, bohužel vyskytují-li se v dokumentu znaky ve francouzskem
kódování, je nutné dávat mnohem více pozor a to jak při otevíraní a ukládání dokumentu,
tak při jeho tisku. Učitel zajisté nechce předložit žákům dokument s mezerami na místě
znaků obsahujících diakritiku.
Je dokonce možné, že na počítači, se kterým bude učitel pracovat, je nainstalovaný
jiný operační systém než MS Windows, nejčastěji se lze setkat s některou z verzí
operačního systému Linux. Pro tento operační systém neexistuje balíček programů MS
Office, ale existuje výše zmíněný Open Office. V jednoduchosti lze říci, že nemá-li
uživatel problém s přenosem dokumentu z MS Word do Open Office na platformě MS
Windows, nebude mít žádný problém s přenosem dokumentu do Open Office na jiném
operačním systému.

5 VYUŽITÍ INTERNETU
Internet má své počátky v bližším výzkumu počítačů v sedmdesátých letech tohoto
36

století35. Odborný termín „Internet" je datován od roku 1987 .
Velikou výhodou Internetu je propojení velké části světa, což samo o sobě
napomáhá rozvoji multikulturního myšlení společnosti. Také v dnešní době Internet rozvíjí
informovanost. Pro uživatele bývá nejužívanější součást Internetu web a webové stránky,
na kterých hledáme různé informace, či si je jen prohlížíme. Dále ovšem díky Internetu
můžeme komunikovat pomocí emailu, chatů, diskusí, či přímo programu pro rychlou
komunikaci s přáteli (ICQ). V dnešní době je již možné i využít Internet к telefonování.
Toto telefonování probíhá po Internetu a umožňuje zdarma volat na jiný počítač, či velice
levně volat na pevnou linku (například do vzdálené země)37. Lze přenášet soubory, sdílet
soubory s jinými uživateli, hrát online počítačové hry a další.
Jedinou „nevýhodou" Internetu je nutnost nevěřit zcela všemu, jelikož na Internetu
se může projevovat svobodně a bohužel i svévolně každý. Stačí si založit webovou
stránku, na které dotyčný prezentuje své názory. Proto je nutné mít se na pozoru před
„správností" údajů a hlavně k tomu vést i své žáky. Argument, že něco našli na Internetu, a
proto je to pravda, je nepřijatelný. Je nutné je vést к rozlišování původu informací. Tento
problém je ovšem aktuální již dlouho nejen ve spojení s Internetem. Je samozřejmě také
velký rozdíl, zda si člověk čte pro informace Blesk či Lidové noviny, případně v televizi
sleduje Novu nebo Českou televizi. To souvisí s problematikou tzv. „mediální výchovy",
38

která našla své místo v Rámcových vzdělávacích programech .
Bohužel platí, že pokud hledají žáci informace к nějakému tématu, které nemá
svou oficiální stránku a jen je kdesi sepsané, mohou se dostat к zavádějícím až špatným
údajům. Na druhou stranu je ovšem nutné říci, že dnes i literatura, ke které má veřejnost
větší úctu, vychází ve velice různorodé kvalitě. Souhrnně tedy platí, že Internet je zdrojem

35 .
htto-//
' WikiPedie'
otevřená encyklopedie
ff^-ffiSJük)pedia.orp/wiWi/internet#Historie internetu a TCP.2FIP (kapitola 11 - Bibliografie)
httn , , e r n e t - mk'Pedie, otevřená encyklopedie
-4»«<«=. uievrena епсушореше
fkaoitola 11 - Bibliografie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/lntarn^Historie internetu а Щ ^ Ц - У v m o c r o z v i n u t é , a i e ve světě se
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velkého množství informací, ale je třeba vést v patrnosti i jeho meze. Na plnění tohoto
výchovně vzdělávacího cíle se může podílet i výuka cizích jazyků.
Tato kapitola

se zabývá různými

způsoby

využití

Internetu

pro

učitele

francouzského jazyka. Některé ukázky využití jsou v „Příloze" či kapitole „Projekt na
základní škole".

5.1 Pro práci učitele
Učitel používá Internet pro různé obory své činnosti. Sleduje aktuální dění, kvůli
zdroji informací, využívá slovníky, encyklopedie a mapy jako zdroj informací, ale i
v nutnosti konkrétní potřeby. Pro žáky nejčastěji hledá témata týkající se francouzské
civilizace, neboli francouzských reálií, které jim posléze zprostředkovává. Také na
Internetu nalézá stránky, které rozvíjí jeho samotného v oboru didaktiky i pedagogiky,
s konkretizací na výuku cizích jazyků. Nakonec mu Internet i slouží pro rozvoj jeho
schopností ve francouzském jazyce, aby nezakrněl, ale stále se učil.
V této podkapitole jsou všechna témata probrána obecně, konkrétní návrhy
internetových stránek, které učitele obohacují jsou rozpracovány v následující šesté
kapitole s názvem „Užitečné internetové stránky pro výuku francouzštiny".

5.1.1 Aktuální dění
Internet je pro učitele nej užitečnější co se aktualit týče, protože mu nabízí zcela
aktuální informace díky přístupu ke všem francouzským deníkům, rádiovým stanicím i
televizím. Nejedná se o pouhé obohacení učitele, ale stránky médií lze využít i pro
obohacení žáků. Většina z těchto médií působících na Internetu totiž sama o sobě nabízí
pedagogické aktivity pro práci s jazykem. Od porozumění nejnovějším zprávám, přes
rozbor aktuálně používaného slovíčka, práci s televizní reklamou a klipem až к
porozumění novinovým článkům.
Aktuálnost informací, které lze ve třídě využít, hodně pomáhá žáky motivovat.
Pozor, záleží ovšem na volbě tématu. Je nutné si uvědomit, že francouzské aktuality jsou
rozlišné nejen obsahem, ale i způsobem podání od mediálních projevů českých.
Z obsahové stránky Francouze často zajímají věci, o kterých se v Čechách ví velice malo
(například problematika afrických států). Takováto témata se ve francouzských médiích
běžně vyskytují, ale je třeba mít na paměti, že čeští žáci by s nimi mohli mít problémy,
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protože nemají k dané problematice dostatečné informace, která média považují za
samozřejmá. Tento nedostatek brání celému pochopení problematiky.

5.1.2 Encyklopedie, slovníky, mapy...
Pro získávání informací je dobré mít přístup к aktualizovaným encyklopediím. Na
výběr je mezi encyklopediemi otevřenými, do kterých může skoro každý přispívat
(nejznámější

Wikipedia39,

která je

к dispozici

v mnoha

světových

jazycích)

a

renomovanými encyklopediemi (například Larousse, Robert). Bohužel francouzské
renomované encyklopedie je nutné si koupit v papírovém vydání či na CD. „Předplatit" si
je v obnovované verzi přístupné na Internetu prozatím nelze. Některé renomované
encyklopedie například anglického jazyka to však již umožňují 40 (samozřejmě přístup
zdarma je časově omezený, poté si lze předplatit další využívání).
Používání slovníků vám velice ušetří práci. Nejedná se pouze o využívání slovníků
překladových, ale také slovníků výkladových, synonymických i dalších. Překladových
slovníků existuje mnoho, liší se kvalitou, ale i provedením. Největším problémem volně
přístupných slovníků je, že překlady nejsou vždy zcela správné (například nejsou uvedeny
všechny možnosti překladu daného slova). Dále je problematické, že někdy chybí
francouzský člen, což je nepřijatelné. Oproti tomu ovšem existují i velice dobre
vypracované slovníky, které nabízí slovíčko к poslechu. Některé překladové slovníky mají
zařazeny i celé nej využívanější fráze a věty 41 .
O mapách již byla zmínka v podkapitole ohledně práce s obrázky. Na Internetu jsou
к nalezení mapy různých „terénů". Najdete mapy světa, mapy států, mapy měst a další.
Mapy mohou mít různé zaměření, velikost i podrobnost a nemusejí být vždy jen jako
obrázek. Často se jedná o mapy interaktivní, které můžete přiblížit, oddálit, posunout,
vyznačit si cestu z místa na místo i jiné věci.42

39.
- Viz Accueil - Wikipedia httD://fr.wikÍpedia nro/wiki/Accueil francouzská otevřená online encyklopedie
(kapitola 11-Bibliografie)
Umožňuje to Encyclopaedia Britannica 30 Day FREE Trial

1П1118Ш,nniitipr=llkiellv

(kapitola И - Bibliografie)
více viz kapitola 6 - „Užitečné internetové stránky pro výuku
francouzštiny"
M I P H P I IN
Asi nejznámější francouzský výrobce map Michelin má také mapy v elektronicke podobě viz M i ç н t LI IN
Calcul Itinéraire routier;Itinéraires (Paris. France. Europe). Route. Routes. Guide
routier, VtaMichdm
ШШ/Avww.viamirhPlin pnm/vi^micheiin/fra/dv"/™ntmller/ltiWGHomePase_ (kapitola 11 - Bibliograf),
kde na mapě vyjede přímo trasa zadané cesty.
42
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5.1.3 Francouzská civilizace
Téma francouzské civilizace neodmyslně patří к výuce francouzského jazyka.
Vždyť jen díky tomu opravdu platí známé přísloví „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem".
Učí-li se člověk jazyk bez příslušných znalostí kultury či sociálních specifičností, nikdy
není studiem dalšího jazyka tolik obohacen.
Na Internetu lze nalézt mnoho stránek pojednávajících o francouzských reáliích, o
francouzské civilizaci. Velice zajímavý je fakt, že většina stránek nemá za autora
francouzského mluvčího, ale učitele francouzského jazyka či velkého

milovníka

francouzštiny, známého pod pojmem „frankofil". Předností oficiálních stránek, které
existují v rámci Ministerstva kultury, či organizací zajímajících se o francouzskou kulturu,
je jejich pravdivost. Na druhou stranu stránky frankofilů v sobě mají pozitivní náboj, který
ovlivní učitele i žáky.

5.1.4 Didaktické obohacení
Důležitým přínosem pro učitele francouzského jazyka jsou stránky, které jsou
zaměřené pedagogicky. Tyto stránky často vyhovují učiteli, jelikož jejich autor je stejne
profese, učitel francouzského jazyka, ať již je jakékoliv národnosti43. Také je možné najit
stránky velice odborně pedagogicky zaměřené, které jsou spravovány oficiálními i dalšími
organizacemi.
Na pedagogicky zaměřených stránkách naleznete aktivity všeho druhu. Pohlížíte-li
na schopnosti svých žáků jako na rozvoj 4 základních kompetencí (expression écrite,
expression orale, compréhension écrite, compréhension orale), je třeba říci, že Internet
nejčastěji nabízí aktivity pro rozvoj a procvičení kompetencí porozumění. Vyjadřovací
schopnosti učitel musí rozvést dle dané aktivity sám.
Těžko lze předpokládat, že Internet napomůže s korekcí vyjadřovacích schopností
žáků. Najdou se některé aktivity, které navrhují komunikativní prostředí, ale korekci a
zpětnou vazbu žákovi vždy zajistí učitel. Na procvičení písemného projevu existuje take
menší množství stránek. Jedná se například o stránky www.polart1e.com44, kde na konci
svého pátrání žák odešle své řešení detektivního příběhu (napíše ve francouzském jazyce
text obsahující informaci o tom, kdo je zločinec) a na email mu přijde oprava, kterou autor
stránek provede. Také je možno tuto kompetenci písemného vyjadřování rozvíjet za
43 43

více viz kapitola 6 - Užitečné internetové stránky pro výuku francouzštiny
viz Polar FLE - apprendre le français - learn French - aprender fr ances - Online Französisch lernen
^ Ä ß o l m f l e x o m (kapitola 11 - Bibliografie)
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pomoci projektů jako je například eTwinning45, který může propojit komunikaci mezi
školami.

5.1.5 Rozvoj vlastních znalostí

francouzského

jazyka

Je nutné říci, že Internet také slouží к rozvoji samotného učitele. Pokud se sám
učitel bude vzdělávat, bude znát aktuální dění ve frankofonních zemích, bude rozvíjet svou
slovní zásobu i své kompetence učitelské, ale i jazykové, pak jistě svým rozvojem ukazuje
žákům tu správnou cestu. Tedy „nejen informacemi je učitel živ", existují i stránky, kde lze
procvičovat velice náročné gramatické jevy či se informovat o úrovni rozsahu své slovní
zásoby. A na již zmíněných pedagogických stránkách nebývají pouze praktická cvičení a
dokumenty, ale také sekce odborně pedagogicky zaměřená. V těchto sekcích učitel nalezne
podporu i díky textům pojednávajícím o správném využití dokumentů a obecně o práci
učitele ve výuce.

5.2 Pro komunikaci
Pro některé lidi je na prvním místě důvodu využívání Internetu možnost
komunikovat. Pro učitele tato varianta nabízí usnadnění spolupráce s rodiči, není nucen s
nimi pouze telefonovat, či je vidět na třídní schůzce jen jednou za čas. Jistě by pro
budoucnost bylo vhodné, kdyby třídní učitel pravidelně za pomoci emailu informoval
rodiče o dění ve třídě, případně celé škole. Schůzku s rodiči je možno díky Internetu snáze
dohodnout.
Pokud chce učitel žákům předávat své materiály к výuce, může je posílat emailem,
či je někde „vyvěsit na Internetu". První varianta je rychlejší a přístupnější velkému
množství učitelů. Druhou variantou dá učitel snadno vědět celé učitelské komunitě, že něco
nového vymyslel. Tímto způsobem se vzájemně obohacují učitelé i žáci na celém svete.
Se stejným principem si učitel od žáků může na email nechat posílat vypracované
domácí úkoly, či větší práce. Pro průběžnou konzultaci mezi žákem a učitelem tak nem
nutné plýtvat papírem a vytiskne se až výsledná opravená práce.
Díky emailu a svým kontaktům může učitel žákům zprostředkovat komunikaci
s rodilými mluvčími. Této problematice se věnuje mnoho projektů pod názvem eTwinning,
o kterém bude řeč ještě dále.
45 . .
v
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Přestože již má emailovou schránku skoro každý, je nutné si uvědomit, že někteří
rodiče či žáci jí nemají. V případě žáků by dle věku bylo na místě se poradit s vyučujícím
informatiky, aby se postaral o základní znalost práce s emailem celé třídy. Ovšem rodiče
samozřejmě donutit nelze, pouze je můžete informovat, že budete posílat emaily
s průběžnými informacemi v průběhu celého školního roku a že by byla škoda, kdyby je
nemohli dostat.
Problémem však nebude nejvíce scházející emailová adresa žáků a rodičů, ale jejich
různorodé podmínky pro zajištění si přístupu к Internetu a emailu. Pokud žáci nemají ve
škole možnost se mimo vyučování připojit na Internet a konzultovat email, bylo by od
učitele velice nečestné přístup к emailu od žáků vyžadovat.

5.3 Pro práci kolektivu třídy
Již bylo zmíněno využití počítače pro samotného učitele. Počítač ovšem neulehčuje
práci pouze učiteli, ale je využit i pro výuku. Do třídy tak učitel chodí lépe připraven,
používá nové materiály a navíc žáky motivuje к využití moderních technologu.
Primárně se jedná o využití samotného počítače, na kterém se materiály zpracují do
formy, která je pro žáky vhodná. Dále se jedná o využití Internetu jako zdroje mnoha
informací a materiálu. Také je však možné Internet využít pro názorné ukázání žákům
přímo ve třídě. A nakonec lze celou výuku přesunout do počítačové učebny a dát každému
žákovi možnost si práci s počítačem a potažmo s Internetem ve výuce jazyka vyzkoušet.
Přínos pro výuku je v počítačové učebně možný díky propojení počítačů, kdy žáci
mohou spolupracovat na stejném zadání a soubory vzájemně sdílet. Tato možnost je
nejvíce využitelná pro práci na projektech jednotlivců, menších skupinek i celé třídy. Take
je možno využít moderních vzdělávacích projektů, jako je eTwinning.
Pro společnou třídní práci v počítačové učebně je vždy nutné si ověřit funkčnost
vybavení učebny, ale hlavně také dovednosti žáků, například se kolegy na informatiku
zeptat, se kterými programy se již žáci ve škole seznámili a tedy je lze využít i pro výuku
francouzského jazyka.Aby mohla výuka v počítačové učebně probíhat jako vždy za použiti
cizího jazyka, je vhodné žáky předem připravit, tedy obohatit jejich slovník o výrazy, ktere
budou při práci s počítačem a Internetem používat. Je patrné, že výuka v počítačové
učebně si žádá poměrně rozsáhlou přípravu učitele i žáků. Pokud slovním obohacením žáci
jednou projdou, je již možné podobnou výuku opakovat a tím proložit výuku v normálních
31

učebnách specifickou zkušeností. Nabízí se varianta vždy jednoho projektu pro pololetí či
celý rok. Je patrné, že je vhodné tento typ výuky zařadit například v době, kdy jsou jinak
žáci málo motivováni. Například před prázdninami či na závěr roku.

5.3.1 Projekty
Jak již bylo zmíněno, učitel může připravit projekty pro práci jednotlivců, menších
skupinek, ale také celé třídy. V první řadě by učitel měl zkusit nechat pracovat jednotlivce,
zjistit jak jim práce s počítačem jde a teprve později přistoupit к práci menších skupin a
následně celé třídy. Navíc je naprosto nutné, aby žáci nejdříve získali zkušenost se
samostatnou i skupinovou prací při normální výuce. Nelze po nich požadovat zvládnutí
dvou nových věcí - práce na počítači a navíc práce samostatné či společné.
Pro individuální projekty se nabízí různé zpracování témat, které žáka zajímají,
čímž je ještě více motivován úkol splnit. Také si lze představit variantu zpracování
podtémat, kterou později za pomoci učitele dají žáci dohromady a shrnou. Například při
tématu francouzské civilizace - frankofonie si žáci rozdělí mezi sebe všechna frankofonní
území a samostatně je zpracují. Nakonec učitel může zorganizovat s již vypracovanými
r

,45

dokumenty hodinu srovnávání, porovnávání a třídění těchto uzemi .
Pro střední školu či gymnázium se nabízí z důvodu zakončení maturitou možnost
nechat žáky již v průběhu studia individuálně či v malých skupinkách zpracovat budoucí
maturitní otázky, které na konci svého studia někteří rádi využijí připravené pro maturitní
zkoušku. Je samozřejmé, že záleží na stupni pokročilosti i zájmech žáků, ale jistě i
začátečníci v druhém roce studia dokáží sami zpracovat velice komunikativní témata jako
je „moje rodina", „problémy mládeže", „zájmy a koníčky", „moje budoucnost" a další.
S přibývajícími jazykovými zkušenostmi i věkovou vyspělostí přejdou žáci ke složitějším
tématům.
Práci malých skupinek si lze představit jako sběr informací, které skupinka
společně zpracovává do výsledné prezentace. Záleží na práci skupiny, zda si vše striktně
rozdělí, či bude postupovat společně a vyslechne názory všech svých členů.
Práce celé třídy na nějakém tématu je podnětem pro hlubší zpracování nějaké
záležitosti. Také se může jednat o projekt, kterého se účastní více tříd, které nakonec nechá

Více ' '
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učitel vzájemně představit výsledky. Pro práci celé třídy jsou velice vhodné eTwinningové
projekty, o kterých je řeč v následující podkapitole.

5.3.2 Projekty v rámci eTwinningu
Projekt s názvem eTwinning se snaží propojit mezi sebou různé části školských
institucí. Existuje v různých formách pro spolupráci administrativní a vedení skol,
spolupráci učitelů, ale také spolupráci tříd. V posledním případě se jedná o cíl využit
vzájemné spolupráce dvou tříd učících se tentýž cizí jazyk pro obohacení žáků v daném
jazyce, ale také v multikulturní výchově. Velice příhodné je heslo eTwinningu „Partnerství
škol v Evropě"47.
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5.4 Pro žáky
Žákům nabízí využití internetu mnoho možností. Učitel je správným příkladem
motivuje к práci s počítačem a Internetem, i když většinou bývají žáci v tomto oboru o
hodně zkušenější než učitel. Pro učitele může být velice přínosné, když využije znalosti
žáků pro své obohacení i obohacení zbytku třídy. Nelze však přenechat výuku šikovnému
žákovi, pouze může vypomáhat.

48

viz ETWINNING. ETwinning - Partnerství škol v Evropě www.etwinning.cz (kapitola 11 - Bibliografie)
citace viz ŠÍR, Ivo. ETwinning - Více o aktivitě eTwinning

^Bfažw.etwinning.c/yartirle php?storv=20041130144335450 Co je to eTwinning? (kapitola 11 Bibliografie)
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Žákům s pomocí počítače a Internetu připravuje učitel materiály. Na druhou stranu
může nechat žáky vypracovat materiály pro ostatní. Například pro svůj referát žák vyhledá
a vypracuje materiál, který rozdá i svým spolužákům. Chybami jiných se učí každý a tak
by takto referát od referátu měla být úroveň připravených materiálů lepší. Materiály není
nutné vždy pouze ukázat, či vytisknout, lze se dohodnout na vzájemné spolupráci a
posílání souborů emailem.
Kromě doplňujících materiálů je Internet pro žáky také vhodný v možnosti
individuálního přístupu. Tedy učitel zadá například domácí úkol na Internetu a každý
postupuje nejen svým tempem, ale i dle svých možností. Individuální přístup je jinak ve
třídě bohužel těžko proveditelný.
Nejdůležitějším přínosem Internetu pro žáka je učitelova možnost říci mu, ve
kterých dovednostech by se měl ještě vylepšovat, nebo zda potřebuje dohnat slovní zásobu
či gramatický jev. Následně žákovi doporučí webové stránky, které danou problematiku
vysvětlují, či kde si lze jev procvičit. Díky Internetu má žák přístup к materiálu zdarma a
hlavně si procvičí danou problematiku i zábavnější formou, jako je propojování vět,
poslech písniček a další. Stránek s cvičeními na většinu problémů je nepřeberné množství a
najde se na nich vše, co s výukou souvisí. Na učiteli je se se stránkami seznámit a moci
poté zprostředkovat žákům přístup ke správným informacím na správném místě.
Samozřejmě toto učitelovo seznámení není krátkodobá záležitost. Naopak, internetové
stránky stále vznikají či se mění, a některé i zanikají. Učitel by měl být v obraze, co je
momentálně možno na Internetu sehnat a co ne a dle této informace nasměrovat žáky
к jejich dalšímu rozvoji.
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6 UŽITEČNÉ

INTERNETOVÉ

STRÁNKY

PRO VÝUKU

FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
V této kapitole je

seznam

užitečných

internetových

stránek

pro

výuku

francouzského jazyka. Takovýto seznam je velice obsáhlý, proto je omezen na stránky,
které opravdu učitel využije pro svou výuku. Nejprve jsou zmíněny stránky, které jsou
obecně užitečné pro učitele i žáky a ulehčují jim práci s Internetem a francouzštinou.
Následuje část s motivačními stránkami původně určenými pro děti, které obsahují různé
hry, historky, dětské říkanky a písničky, omalovánky a další. Na závěr jsou stránky
stvořené přímo za účelem pomoci učitelům francouzštiny jako cizího jazyka, či přímo
jejich žákům.
Orientační komentář uvádím jen u stránek, jejichž zaměření je speciticke.

6.1 Obecně

užitečné stránky

Vyhledávače:
http://www.googie.fr/
httn://fr .vahoo.com/
http://fr.altavista.com/
http://fr.msn.com/

Vyhledávání obrázků:

щКг^
Překladové slovníky:
• ní lako i eden
http://www.slovnik.cz/
. m n o h o s \ 0 vních spojeni, J*
v
—
, ' „к,, я ie v nem i mnouu
Tento slovník má velice kvalitní zásobu a j
z mála má většinou napsané i rody podstatných jmen.
http://slovnik.seznam.ez/23

^ .

s v ý s lovností,

Slovník na Seznamuje к dispozici nove i
vyhledávání, naleznete v něm i ustálená slovní spojem.
http://slovnikv.atlas.cz/
http://slovnik.tiscali.cz/

hezky doplňuje slova uz p n

httn://web.yolnv.cz/naidito/slovnik/

Překlad jednoduchého textu:
http'//www.reverso.nťt4pTít , г » т Ы 1 о п . а з р ? 1 а щ £ Щ

inou a

itaBtín0«

Překlad mezi francouzským jazykem a anglié.inou, nememou, spanels.
(Pozor není zcela správné, spíše orientační !!!):

Časování sloves:
HTTP://WWW.LECONIUSUEUR.COM/

Ш

VELICE UŽITEČNÁ STRÁNKA PRO TY, KDO SE UČÍ FRANCOUZŠTINU. TENTO JAZYK
NEPRAVIDELNÝCH SLOVES A TAK JE ČASOVÁNÍ SLOVES ONLINE VÍTANÝM POMOCMKEM.

OTEVŘENÁ ENCYKLOPEDIE WIKIPÉDIA:
HTTN://FR.WIKIPP'I'A »RFL/WIKI/ACCUEIL

KO

ONLINE VÝKLADNVÝ SLOVNIK, KTERÝ OBSAHUJE OHROMNÉ MNOISTVI MFORMAE,

PODKLAD NAPŘÍKLAD PRO TÉMATA FRANCOUZSKÝCH REÁLII.

VELKÝ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK:

HTTP://ATILF.ATILF.FR/TLF.HTM

,

.

Trésor de la langne française. Zadané slovo vyhledá, vypíSe jeho význam, výslovnost,
použití, vznik. Také opraví případnou gramatickou chybu.

Slovník synonym:
httD://elsa

pl.unic ž iPn fr/cgj-hin/cherches.cgi

Francouzština je velmi bohatý jazyk, synonyma napomáhají oživit text, ale také poukazují
na problematiku různého použití různého slovíčka. Slovník vyhledá synonymické výrazy a
ohodnotí je procentuelně dle možnosti záměny.
Stránky některých učebnic používaných v České republice:
Connexions: http://www.didierconnexions.com/
Forum:

http;//www club-forum.com/index.asp

Accord: wwwiidieraccord.com
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Testy:
http://www.abzone.cz/scripts/educo/frtest.php3
Test formou doplnění, výsledek testu přijde na zadaný e-mail. Úroveň testu je průměrná,
ale slouží k tomu, aby dokázal odhadnout do jaké skupiny francouzštiny se má řešitel v
této jazykové škole přihlásit. Test je dělaný formou výběru jedné ze čtyř možnosti.
http://old.tutor.cz/tes tv/?test=3
Rozřazovací test od opravdu jednoduchého až к velice komplikovanému a velice
pokročilému stádiu výuky francouzštiny. Je zpracován do formy zaškrtávání správného
výsledku, někdy nejen ve větách, ale i v textu. Výsledek i s chybami internetová stránka
ukáže rovnou. Test je dělaný formou výběru jedné ze čtyř možností od základních znalostí
a teprve pokud jsou odpovědi správné, pustí řešitele do další fáze.
http://eskk.aspweh.ez/l CZTest.aspx?testID=2
Jedná se o vstupní test pro středně pokročilé, který spočítá řešiteli automaticky získané
body, dole jsou při opravě i vidět správné odpovědi, takže lze porovnat a nakonec dle bodů
zjistit do jaké kategorie řešitel patří. Test je dělaný formou výběru jedné ze čtyř možností.

Příprava na mezinárodní zkoušky:
http://www . i P p <v/,b>if,i„if/
DELF a DALF jsou jazykové zkoušky ověřující úroveň znalostí francouzského jazyka.
Oproti anglickým zkouškám jsou levnější a bývají opravované přímo v zemi, kde je řešitel
dělá. Probíhají převážně na francouzských institutech. Při úspěšném splnění zkoušky získá
řešitel certifikát, který je pro francouzský jazyk nej uznávanější a celosvětově platný.
Tato oficiální stránka vysvětlí/veškeré podrobnosti o zkouškách, ale i nabídne ukázkové
testy a seznam míst, kde lze zkoušku skládat. O přesných termínech zkoušek každý dozví
na stránkách jednotlivých institutů, na které ze stránky vedou odkazy.

Francouzský institut v Praze:
http://\vwvv ifp

llííMvvww.rfi frl
ysílání volně ke stažení i v jednoduché francouzštině. Dále к dispozici nějaká cvičení pro
žáky.
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httn://www.rfi.fWlffr/4t a tiaues/^c4eil apprendre.asfi
Radio France International, 99,3 Hz, vzdělávací stránka.

h ttp : //www .rad io.cz/fг/
Radio Praha, ČR 7 - vysílání ve francouzském jazyce, aktuality o České republice

Noviny:
Le Monde

http://www.lemondc.fr/

Le Figaro

httn://www.lefigaro.fr/

Libération
httn://www.liheration.com/
Le Nouvel Observateur
http;//tempsrc' nn..velnhs.com/

http://www.afn.com/francais/home/
Agence mondiale d'information ... něco jako naše ČTK

Další:
http://www.cuisineaz.com/
Cuisine A - Z, recepty

http://www.etwinning.cz/
Vše o etwinningu v ČR
http://weh. S ncrates.cz/defao«t«4p?sekce=^P"dsekce=166
O programu etwinning

http://suf.hautetfort.com/
Sdružení učitelů francouzštiny

http://lescledeprague.hautetfort.com
Sektor spolupráce v lingvistice a vzdělávání při francouzské ambasádě v Češke repu ice

http://www.monum.fr/prehome/prehome.dml
Všechny francouzské monumenty.

http://www.meteofranfe.fnm/FR/index.isp
Předpověď počasí

http://www.culture.fr/
Francouzská kultura

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
Francouzské ministerstvo zahraničních věcí.

6.2

Oživení výuky

http://universdcluluc.free.fr/

, ...
iedná 0
i„ u i ke staženi, dale se jeuua
Hry, recepty, historky, kutilství. Hry nejen online
^ ^
^
vybarvování, propojování bodů a získávání obrázku, puzzie

j

určitou slovní zásobu.

http://www.kutchuk.com/
Rozsáhlé stránky věnující se hrám s dětmi, omalovánkám, historkám.,

p v "emné je že je
nje

, ^

web aktualizován a tak je odkaz na momentálně probíhající roční dobu hezlcy zvy

http://www.vive-paqucs.com

,

r v ;£ e ni

Stránky zaméřené na aktivity okolo Velikonoc. Různé hry s téma,ikon, obrázky,
příběhy...

http://auxpetitesmains.free.fr/
Různé aktivity pro menší děti, obzvláště zajímavá je část s písničkami, ^

v

tedy

^

^

.

dětskými, ale některé jsou využívány i při počátcích učení se francouzštiny
střední školy.

http://^eiiri e i 0 i e j f r e e j f r
Procvičovat se ve francouzštině pomocí hry ,jeu de 1'oie"

39

httn://wwW.alvonnrp/litteratur"^b.,n.nn4/inJcx.html

Všemožné říkanky nejen pro děti pro zábavnější učení.
http://www.ndsion.net/snnps.htm#s4
Nějaké říkanky pro využití školky.

http://www.ortholud.com/
Učit se francouzsky hraním.

http://www.ill4stratedvocab»'«T i n - n r o v i ( i e n c e n C t -

Anglická stránka s ilustrovanými slovíčky pro začátečníky francouzštiny.

http://lexiquefle.free.fr
Dokumenty se slovíčky pro začátečníky, к dispozici také online.

6.3 Obsáhlé stránky
LUDWIGS
BURG
" V ^ n IVJOUURU
Velice komplexné zaméřená stránka jednoho némeckého uéitele francouzstmy. Ma
ohromnou nabídku vlastních cviéení všeho druhu (zaméření na kulturní témata, prac,
S Písněmi « klipy, práci s Internetem, atd.) ale také nabízí ke shlédnutí obsáhly seznam
stránek vhodných pro výuku francouzštiny s jejich popisem.

http://www.bbc.co.uk/bnfMi3flcs/french/
, n p á t e č n í k y francouzštiny. Je tu
'j- n u r stvořená pro zacaxeun^
Velice pěkná stránka anglického media B b ^
^
- i n a porozumění. To vse o
spousta pěkných cvičení s filmečky a následnými c v i č e n í m i ^ ^ ^
^
Jedinou
základních situacích jako^objednávání si v restauraci,

^

^

anglicky,

těžko se

nevýhodou tedy může být, že stránka je anglická, neumí-li její uz
díky ní francouzsky naučí.
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http://www.tv5.org/TV5Site/Drogrammes/accueil continent.php
Jedna z nejznámějších stránek pro výuku francouzštiny. Jedná se sice také o internetovou
stránku podporovanou televizí, jako ta předchozí od BBC, ale francouzská TV5 nabízí
velice široké spektrum aktivit pro různé úrovně žáků. Již z úvodního menu je patrna
bohatost možností využití při výuce francouzštiny.
Menu:
programmes

.

informations

cultures du monde
voyageurs

•

jeux/divertissements •
football

;

cinéma

:

musique

;

langue française

;

enseignants

;

météo internationale

Učiteli nejvíce nápadů a informací přinesou sekce jeux/divertissements, langue française a
enseignants. V langue française odkazují na nejen výkladové slovníky a velice užitečná je
tématika diktátů z francouzštiny. К dispozici jsou také audio i videodokumenty.

http://french.about.com/library/
DalSÍ velice uiiteéná a rozsáhlá stránka pro výuku ~

amatika i slovní
^ ^ . i n a

zásoba jsou uvedeny přehledné formou píekladu anghct,

.

d41e

^

následuje několik různých typů cviiení intcraktivnich nebo na poslech...
pro Čechy je angličtina.

Velice hezký didaktický portál. Uživatel zadá problém, stránka vám najde články, weby či
knihy, které ho řeší...Převážně teoreticky a didakticky zaměřený web na výuku
francouzštiny jako cizího jazyka, ale obsahuje i různé ukázky cvičení a prací.

EDUCASERVE
-ÍÍEl//vvww.eíb.oe, g ^,» "om/premiere.phn3
Stránky, kde je zdarma přístup к prvním 204 lekcím francouzštiny online. Tedy vhodné
n

apr. pro zadávání opakování toho, co žáci probrali ve škole. Doma si mohou procvičit

dane téma, jelikož prochází cvičení, které jim počítač zkontroluje. Nejedná se pouze o
cvičení, vždy předchází samotná lekce, kde je jev vysvětlen.
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pNYVi
http://www.uam.es/Dersonal ndi/filoyWras/alfalv/onvva/
Celý portál pro učitele francouzštiny jako cizího jazyka je logicky rozdělen. V každé části
najdete seznam odkazů na internetové stránky s jejich krátkým popisem. Velice užitečné je
také jejich ohodnocení pro jakou úroveň žáků jsou určeny a jak moc jsou zmiňované
odkazy zajímavé.

CVERA
http://nlatea.pntic.mec.es/~cvera/index.html
Jedná se o velice obsáhlé stránky španělské učitelky francouzštiny. Je tu rozcestník na
různé jí ověřené aktivity. Zajímavé j sou opět cvičení s opravou online, nebo také zábavna
forma rozšiřování slovní zásoby pomocí doplňování kreslených seriálů či ověřování jejich
porozumění. Geniální jsou cvičení naprogramovaná na Hot Potatoes49, z nichž lze čerpat
cvičení na slovní zásobu i gramatiku, nejkrásnější je jejich propojení s poslechem písni na:
http://platea pntio mec.cs/~cvera/hotPot/e*»s/index.htm
Portál slouží hlavně žákům, kteří používají Internet, ale mnoho ze cvičení si lze upravit do
podoby, aby šly použít i v běžné výuce ve třídě.
Pro procvičení poslechu lze doporučit sekci Hot Potatoes a v ní sekci písní. Oblíbené je
učení se gramatiky za pomoci písniček. Ty jsou žákům připraveny ve variantě textu
s mezerami na doplnění, či na výběr z několika možností. Hudba je často přímo ke staženi
(odkaz RealPlayer), jinak jsou uvedeny všechny iniciály a píseň je vyhledatelná na CD
к zapůjčení například ve Francouzském institutu v Praze.
(Pozor na některých počítačích se první stránka rozcestníku s cvičeními na Hot Potatoes
špatně zobrazuje, je jí třeba dát trochu času.)

b^tev^tec.cs/~sgirona/fle/
Podobné jako

Cvera,

přehlednější úvod

rozdělený

dle nacvičované

dovednosti

expression/compréhension; orale/écrite.

49

——

Carmen VeraP^™^
erez

'

Vera

Mes

exercices
en
"
Hot Potatoes et autres générateurs d'activités interactives.
bfíEi//Blatea.Dntic.meĽ.ňs/~cvera/hotDot/exos/index.htm (kapitola 11 - Bibliografie)
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UNILEON
http://www3.unileon.es/dn/dfm/flenet/
Rozsáhlý portál věnující se výuce francouzštiny jako cizího jazyka online. Stránky pro
učitele i žáky, velice zajímavě zapůsobí fonetická cvičení.

http://www.hku.hli/french/
Hong-Kongské stránky pro výuku francouzštiny, obzvláště v část!

renc

tarters"'
^

cvičení na výslovnost, slovní zásobu, procvičování komunikace, ^amat^ke j e v y ^
obsáhlé, akorát bohužel navigace pokud není francouzsky, tak je opet pouze ang ic a.

PAROLE!
http://www.paroles.net/
ABCdaire de la chanson française
Problém, že zdarma již skoro žádné písně kvůli autorským právům, ale alespoň dají texty
к dispozici...

http://www.cortland.edu/tlteach/civ/
'

.

.

•

Vtpr A

se

. ,
zaměřuje na trancouzske

Stránka na učení se francouzštiny jako cizího jazyka, která se zam

j

reálie. Nejsou zde к nalezení pouze texty, ale také cvičení s výběrem odpovědí. Nem nutne
vždy celý text doplnit, dá se přejít rovnou na text vyřešený. Ke konci každého dokumentu
bývá umístěna část, ve které mluví na dané téma rodilý mluvčí. Zák ma napsat, cemu
porozuměl. Občas se jedná přímo o krátká videa. Celý text je doplněn vhodným! obrázky.
http://www ^ortlan(l.c(lu/fltťach/civ/v"^ ' f T o / v o v a - c

htm

,

Úžasná součást portálu, jen se klikne na místo (město ve Francii) a ono to o něm vi ve ice
mnoho, řekne oficiální odkazy a ukáže obrázky...

PHONÉTIQUE
http-.Z/phnn^tiquefree .fr/
Stránka kompletně se zabývající fonetikou francouzštiny. Tedy jsou zde ukázky

.

,

cvicen

|^

abecedu, souhlásky, samohlásky, nosové hlásky, vázání mezi slovy, intonaci, ale ta e
jazykolamy. V některých těchto částech jsou к nalezení i diktáty.
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POLARFLE
http://www.nolarfle.com
Detektivní příběh, který svého čtenáře a řešitele provede zápletkou za pomoci vysvětleni
gramatiky a jejího procvičení na různé úrovni. Pro „falešné začátečníky" či začátečníky se
znalostí základní slovní zásoby až pro pokročilé. Na této stránce je i sekce pro učitele
s nápady na skupinové aktivity s tématikou detektivky. Nejsou však nutně propojeny
s příběhem.
Na konci příběhu žák zvolí, kdo se mu zdá být nejvíce podezřelý a dozví se správnou
odpověď. Pokud rozhodl správně, je mu za odměnu к dispozici roztomilá hra.

p

http://educatinn.france5.fr/
www.education.gouv.fr
www.educasource-education.fr
www.cafepedagogiaue.net
www.lacinquieme.fr
www.fle.fr
www.france3.fr ( К nalezení biografie autorů )
http://emilie.en-savoie.com/ (Učení schopnosti vyjadřovat se ústně.) ^
http://www.honionrdefrance.com/ (Spousta cvičení pro jednotlivce
http://www.lepoinťdufle.net/

6.4 Informatika

^

• Stránky, které jsou zaměřené na s l o v í č k a okolo počítačů a l a m e t u -

Tyto stránky

ize

J

například použít v projektu, o kterém je v této diplomové prací a
http://flenet.rediris.ee ^'™»™/<-wn.html
HTTP://www.HNNinnr<tPfrancc.com/n8/vo^

http://www.dicofr.com^i-"'- g / g m U c v h t n ^
http://www.colha.net/~ 1 "'- i '" i t > r / f í k o / P i ^ l í i í l
httn://www:VnnHenn.es/dn/dfm/flej^

ytm

http://www.nh- !,, ' lwí p Khlir p 'l^html/2
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7 PROJEKT NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE50
Projekt se týká práce s Internetem a nese jméno „Visite de France par nteme
(Návštěva Francie pomocí Internetu). Téma projektu je zvoleno tak, aby žáky zajímalo,
žák sám přesnější téma volí, vyhledá si o něm informace, zkopíruje do textoveho
dokumentu, zvolí nadpis, přidá obrázek a pokusí se o překlad. Samozřejmosti je take
vložení internetové adresy, kde text a obrázek našel a podpis. Tento projekt je pouze
nástinem toho, jaké jsou možnosti využití Internetu pro projekty žáků. Prvotní
seznamovací fáze se slovní zásobou by však měla být přítomna vždy.

7.1 Úvod
Již při provádění praxe na základní škole (březen-duben 2006) jsem chtěla
vyzkoušet práci s Internetem s žáky. Na základní škole Mikulandská jsem к tomu našla
velice vhodné podmínky. Musím předeslat, že základní škola v Mikulandské ulici je škola
výběrová, žáci se na ni dostali díky absolvování přijímacích zkoušek na konci druhé třídy.
Bohužel během páté a sedmé třídy někteří odchází na víceleté gymnázium a na škole
zůstává většinou méně nadaná část třídy. Přesto se jedná o nadprůměrně schopné žáky.
Škola má dlouholetou tradici ve výuce cizích jazyků, které se učí od třetí a šesté třídy.
Třídy jsou na výuku rozděleny do dvou polovin. Většina třídy dá přednost začít
s anglickým jazykem a tak se občas stane, že „poloviny" nejsou n e v y r o v n a n é počtem
žáků. Francouzského jazyka mají žáci 3 hodiny týdně, někteří chodí navíc na volitelnou
konverzaci. Já jsem dostala na starosti třídu 9. A, část, která se ažjia výjirnky,kteréseučily
déle, francouzsky učila od šesté třídy. V této skupině jsem měla dokonce 22 žáků,
s přihlédnutím к faktu, že žáci již mají ke konci devátého ročníku dosti špatnou docházku a
tedy lze těžko předpokládat, že by byli přítomni na hodině všichni.
Paní učitelka Markéta Šafránková mi předala třídu 9A, k4eré j e třídní učitelkou a
kde učí francouzský jazyk, na dobu dvou týdnů. Sama byla velice zvědavá, jak se žákům
mnou navrhovaný projekt bude líbit, jelikož se již potýkala s obvyklými problémy u
devátých ročníků. Bylo již druhé pololetí, žáci obdrželi poslední vysvědčení potřebné
к Přihlášení na střední školu a o známky a školu se zajímali jen minimálně. Bylo velice
těžké je к něčemu motivovat. Paní učitelka v této situaci zvolila cestu přípravy na
juniorské zkoušky z francouzštiny Delf Junior. Projekt je také měl na čas motivovat k práci
Při hodinách francouzštiny.
50

Projekt je popsán z pohledu mnejako-učitele, tedy je psán v subjektivní formě.
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Důležitým faktorem pro projekt byla i vybavenost školy jednou počítačovou
učebnou, kterou šlo bez problémů rezervovat pro výuku francouzského jazyka. Měla jsem
štěstí, že se hodiny devátého ročníku konaly odpoledne a v počítačové učebně bylo volno.
Učebna byla vybavena pouze 15 počítači, což nebylo zcela vyhovující vzhledem к většímu
počtu žáků, ale na druhou stranu mne to zavedlo к možnosti spolupráce mezi žáky.
Samotný projekt popíšu z hlediska předpokladů a přípravy na něj, dále jak probíhal
a nakonec jaký měl výsledek. V reflexi se vyjádřím к možnosti jiného přístupu a
к chybám, jichž jsem se dopustila. Na závěr jsem projekt rozpracovávala a nabízím tedy
další vylepšení.

7.2

Předpoklady
Původně jsem měla mít třídu na starost během čtyř vyučovacích hodin rozložených

do dvou týdnů. V první hodině jsem žáky chtěla seznámit se slovní zásobou užitečnou pro
Prací s počítačem a zjistit jejich názor na práci s počítačem. Následovala by hodina na
počítačích, kdy by se seznámili s užitečnými stránkami pro výuku francouzštiny a začali by
pracovat na projektu. Třetí hodinu by ve své práci pokračovali a snažili by se jí vylepšit.
Jejich práce jsem chtěla doma přečíst a v poslední páté hodině je nechat opravit, vytisknout
vyvěsit a shrnout. Následovala by reflexe a test na naučenou slovní zásobu.
Počítačová učebna, kterou jsem к projektu potřebovala, mi byla plně к dispozici.
Vděčím za to hodně tomu, že jsem sama tuto školu vystudovala a tedy mi vyšli všichni
StriC

"

P a n ře

ditel Tlustý zajistil, abych si učebnu mohla zamluvit a obsadit a paní učitelka

a mne v učebně zasvětilajak vše funguje. К dispozici jsem měla zmiňovaných
P náct počítačů, z nichž jeden byl s operačním systémem Linux, ale i na tom nakonec
n S1 0 v n

ý žák pracoval. Zbylé počítače měly nainstalovaný operační systém Windows

k "a něm balíček programů Open Office. Již jsem věděla, že s tímto balíčkem programů
m

t menší problémy, protože doma mám Microsoft Office, ve kterém nelze

ent^všechny otevřít a hlavně je problém s francouzskou diakritikou. Ale s tím se
ne

alo dělat. Naštěstí jsem ještě měla к dispozici počítač ve sborovně, kde byl také
Open Off"
1Ce a t a k
jsem dokumenty žáků mohla prohlížet alespoň tam.
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7.3 Průběh
7.3.1 První hodina
V první hodině jsem měla navíe za úkol dokončit práci po kolegyni, a to opravit
žákům domácí úkol. Bohužel se tato činnost protáhla, takže jsem některé části plánovane
hodiny nestihla s žáky provést.
Nejprve jsem se představila, přivítala je a požádala o jmenovky, abych s j jejnohla
zapamatovat. Následně jsme řešili domácí úkol z předcházející hodiny. Své téma jsem
posléze uvedla přesmyčkou na tabuli EEINNRTT. Měli objevit, že si budeme povídat o
Internetu. Některých jsem se zeptala, jaké jsou jejich zkušenosti s počítačem a Internetem,
čímž bylo téma uvedeno. Pro rozšíření slovní zásoby jsme si četli připravené materiály
pojednávající o telekomunikačních médiích a hlavně Internetu.
INTERNET 51 .
Nestihli jsme zpracovat celý t e x ^ a ^ h o dostali za domácí úkol. Bohužel se také
nestihla má oblíbená aktivita: každý má napsat 3 výhody a 3 nevýhody Internetu, následně
se dohodnout na 3 výhodách a nevýhodách ve dvojici a nakonec ve čtveřici. Čtveřice pote
svůj výsledek mohou prezentovat před celou třídou. Samozřejmě mají žáci celou dobu
mluvit francouzsky a procvičovat si tak jazyk i argumentování.
Na závěr měli za úkol ve čtveřicích roztřídit francouzská slovíčka spjatá s počítači
do skupinek, které к sobě tématicky patří. Každá čtveřice dostala lístečky s šedesáti
slovíčky a slovník. Ze slovíček si každý měl nakonec zapsat 10 nejzajímavějších do sešitu
ado příště je umět.
STCMČKA 52

7 3.2 Druhá hodina
Žáky jsem při první hodině informovala, že další hodinu již budeme mít v
počítačové učebně. Bohužel zrovna ten den byli v kině a měli přijít o pár minut později.
Z hodiny jsme nakonec měli pouze dvacet minut. I tak jsme zopakovali užitečná slovíčka
(jak se jmenují jednotlivé části počítače, pokyny pro práci s počítačem, a další...). V hodine
J s e m j ň n a k o r á U t ^ ukázat webové stránky vyhledávačů, slovníků, dalších gramatických
Pomůcek a říci jim, jak vyhledat obrázek na zvolené téma. Mnoho si se stránkami ozkoušet

viz (kapitola 8 - Přílohy)
viz (kapitola 8-Přílohy)
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nestihli, ale nebyl čas se k tomu v další hodině vracet. A tak dostali za domácí úkol se
zamyslet nad tématem týkajícím se Francie, které by je zajímalo. To vš* abychom v další
hodině mohli začít s prací na projektu „Visite de France par Internet".

7.3.3 Třetí hodina
Žáci se posadili к počítačům, někteří ve dvojici, jiní samostatné a pustili se na
pokyn do práce. Zadání projektu měli ve francouzštině na Internetu a navíc bylo promítáno
projektorem na jednu stěnu třídy. Já jsem žáky obcházela a ptala se na volbu tématu, zda
někde něco našli a jak jim jde práce s textem. V zadání měli i odkazy na slovníky a
vyhledávače, což jim v práci pomohlo. Také jsem jim nabídla možnost se podívat na
ukázkové zpracování práce, kterou jsem sama připravila.
NA INTERNETU 53
LOVÉ VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU 54
Zjistila jsem, že by bylo na práci potřeba více času. Pokud někdy projekt budu
opakovat, pokusím se vyměnit vyučovací hodiny v rozvrhu, aby mohla být francouzština
dvě hodiny za sebou. Tím by mohli žáci к vlastní práci na projektu strávit více času.
Někteří to nestihli a dodělávali doma, či až na další hodině.
Celkově vzato mne ovšem mile překvapilo, že práce všechny žáky zaujala a všichni
pracovali dle svých možností. To také vidím jako velké pozitivum projektu. Pokud byl žak
schopný a rychlý, měl doporučené další aktivity. Naproti tomu pomalejším žákům byl dán
dostatek času a nebyli stresováni. Menší nevýhodou bylo, že schopní žáci, kteří práci
provedli velice rychle, začali hrát počítačové hry. Nakonec jsem to tolerovala v případech,
kdy žák měl svou práci hotovou a dal si zvuk do sluchátek, aby nerušil ostatní a navíc si
byl vědom toho, že si mohl místo hraní procvičovat slovíčka, která bude potřebovat к testu.
Nevím, zda toto povolení nebylo špatným krokem, ale stalo se.
Práce měli žáci za úkol mi poslat na e-mail, kde mám tedy vše uchované. Některé
dokumenty se mi podařilo otevřít doma, jiné jsem vytiskla a prohlížela ve škole. Do dalsi
hodiny jsem každému vrátila jeho práci s poznámkami к vylepšení. Převážně mne žaci
Překvapili, že zvládli práci s textovým souborem a jejich dokument měl hezký vzhled. Po
obsahové stránce si žáci nejčastěji volili téma francouzských památek a známých

" v i z kapitola 8 - Přílohy) nebo ŠKODOVÁ, Lenka. Visite de France par Internet - Projet
^ ^ ^ т щ е / Ь л с у ^ (kapitola 11 - Bibliografie)
viz (kapitola 8-Přílohy)
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osobností. Při překladu se potýkali s problémy, ale to jsem zahrnula do

shrnutí

celého

projektu v poslední hodině, jelikož i zjištění, že něco není zcela jednoduché je jistě
obohacující. Ve všech pracích jsem opravila hlavně největší chyby a doporučila možnosti
vylepšení. Ke kontrole práce také patřilo ověření využitých internetových stránek. Na
provedení všech návrhů a dodělání práce bylo vázáno získání navržené známky.

7.3.4 Čtvrtá hodina
Čtvrtou hodinu v počítačové učebně jsem zahájila pochvalou. Žáci si počínali
s pracemi velice dobře. Pro tuto hodinu měli za úkol se podívat na poznámky ke své práci a
práci opravit. Kdo práci opravil a ukázal mi ji vytištěnou, šel nahoru do třídy, kde čekala
paní učitelka. Do třídy jsem nakonec chtěla dojít i já a shrnout práci a vyvěsit práce žáku
na připravenou nástěnku, ale to se již nestihlo. Když vás najednou všechny skupiny
potřebují ke kontrole a zapsání známky, je jedna hodina velice málo. Slíbila jsem jim tedy
shrnutí v další hodině, kdy je uvidím.
Celá hodina měla opět zadání na Internetu. Poučila jsem se již, že žáci potřebují
použití většího písma pro zdůraznění základních pokynů a nakonec práce jsem doporučila
stránky pro přípravu na písemnou práci, či další rozvoj žáka.
ZADÁNÍ PROJEKTU NA INTERNETU 55
Před poslední - pátou hodinou projektu měla skupina ještě jednu hodinu spaní
učitelkou Šafránkovou, kde psala slíbený test na slovíčka okoloJnlemetoTtfypracovaró
testy jsem dostala a žákům ještě sama opravila, než jsem je viděla naposledy.

HillHHII
7

{

[Ш

-3.5 Pátá hodina
Nakonec jsem si zařídila čas tak, abych mohla ještě učit jednu vyučovací hodinu

v této třídě a uzavřela tak naši spolupráci na projektu. V této hodině jsme zhodnotili práce
a diskutovali o celém projektu, vyvěsili dokumenty na nástěnku a také se u nich vyfotili.
°ále jsme ovšem ještě rozdělili známky z testu a za práce. Zcela na závěr hodiny žáci
Ostali papírek, kam měli psát na jednu stranu hodnocení projektu a na druhou stranu
hodnocení mě jako učitelky. Tento dotazník už jsem si zvykla dávat všude, kde alespoň

nebo

^ ^ ( k ^ S f ^ ^

ŠKODOVÁ, Lenka. Visite de France par Internet - Projet
(kapitola 11 - Bibliografie)
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nějakou dobu učím, protože je pro mne ohromně informačně přínosný. Poskytuje mi
zpětnou vazbu ohledně mého vystupování a učení, která se těžko získava.
V této poslední hodině jsem pro případ volného času měla ještě znovu připravenou
aktivitu nechat je vymyslet 3 výhody a nevýhody Internetu a poté ve dvojicích atd. Ale
bylo časově velice náročné zapsat celé třídě do žákovské knížky známky. Také jsem se
potýkala s problémem jak zabavit zbytek třídy, aby mezitím nezlobil.

7.4

Výsledek
Závěrem projektu bylo vyvěšení všech prací žáků na nástěnku, aby si je ostatní

spolužáci také mohli prohlédnout a porovnávat. Žáci se naučili využít Internet i pro výuku
francouzštiny a rozšířili si svůj slovník o nové výrazy. Nej důležitějším poznatkem se
ukázalo něco, co jsem vlastně původně vůbec nepředpokládala. Práci jsme totiž shrnuli
tím, že si žáci vyzkoušeli roli překladatelů a uvědomili si, jak je náročné nějaký text
přeložit. Upozornila jsem je, že si nesmí myslet, že jsou špatní, protože jim překlad nesel.
Naopak si zkusili něco velice těžkého, jelikož překladatelství je obor, který se studuje až na
vysoké škole. Myslím si, že si všichni uvědomili, že práce překladatele je velice náročná.
Dále pro ně bylo velice přínosné vidět francouzské reálné texty (ne texty připravené
s pedagogickým záměrem), ve kterých se setkali se slovíčky i formami, které neznali, a
Přesto se snažili obsah pochopit a přeložit. Celou práci také provázelo nadšení z toho, že
mohou pracovat s tématem, které sami zvolili. Při prezentaci výsledků bylo vidět, že jsou
na svou práci opravdu pyšní.
FOTOGRAFIE ŽÁKŮ A PRACÍ 57

75

Reflexe
Ze strany učitele jsem měla několik poznatků. Zaprvé je samozřejme složíte

Pracovat střídou, kterou neznáte. Například ani nemohu říci, že bych si

v s

®c^

pamatovala jménem, jelikož v počítačové učebně cedulky neměli a hlavně pracovali
samostatně. Já je jen obcházela. Zadruhé jsem si neuvědomila, že po čtyřech letech výuky
francouzského jazyka všichni neumí francouzsky natolik dobře, aby se s nimi
Pracovat jen v tomto jazyce. Nakonec jsem hlavní informace opakovala t česky.
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Dále jsem zjistila, že na obdobný projekt je opravdu lepší mít více času a klidu,
osobně jsem ve čtvrté a páté hodině již pociťovala stres a náročnost, chtěla jsem projekt
mít za sebou. Nejhorší asi bylo to, že žáků bylo opravdu moc, 22 pubescentů není
jednoduché zvládat. Navíc v počítačové učebně, kde někteří seděli po dvojicích, bylo i
málo místa a já nemohla volně procházet a kontrolovat a usměrňovat všechny. Nakonec
potom samotná volba projektu mne na popud mé konzultantky docentky Fenclové zavedla
o stupeň výše, než co jsou žáci schopni zvládnout. Překlad i krátkého textu
z francouzského jazyka do českého pro ně byl náročný, což jsem si sama neuvědomila.
Myslím si, že o to důležitější byl právě závěr a shrnutí, že překladatelská práce je obtížná.
Napříště bych volila studium stránek ve francouzském jazyce a v českém jazyce souvisle
věty ohledně toho, čemu porozuměli.
Problémem, který se přiznám, že jsem neočekávala, byla obtíž pro některé žáky mi
poslat dokument e-mailem. Předpokládala jsem, že v deváté třídě již budou e-mailem zcela
běžně komunikovat. Mají přeci za sebou hodiny informatiky a navíc mají pravidelně
odpoledne přístup к Internetu ve škole. Našlo se však pár jedinců, kterým práce s e-mailem
a hlavně přiložením dokumentu činila obtíže. To se však s mojí pomocí dalo vyřešit, opět
to však pro mne byla starost navíc. Nu a jako naprosto nepředvídatelné se ukázalo být, že
ve třídě je jeden kluk ze Slovenska a má ještě menší obtíže s češtinou, tedy jsem mu více
pomáhala s překladem do českého jazyka a při hodnocení byla tolerantnější.
Práce žáků jsem hodnotila, přikládám některé v příloze ve fázi před konečným
opravením a s mými poznámkami 58 . Známkovala jsem obzvláště snahu a splnění zadání.
Horší klasifikace se objevila, pokud ^ p o m n ě l i na některou součást dokumentu a pokud
z

Práce stihli přeložit jen velmi málo. Celkově bylo hodnocení nastaveno jako pozitivní,

jelikož opravdu velká většina žáků projevila snahu. Trochu mne mrzelo, že byli ve thde
žáci, kteří měli z projektu velice hezkou známku, ale na test v další hodině se těch pár
slovíček nebyli schopni naučit a dostali známku špatnou. A to jsem měla pocit, že test je
velice jednoduchý.
V hodnocení projektu měli žáci napsat jak se jim naše práce líbila a případně další
Poznámky. Měli se vyjádřit к projektu, ale také ke mně, jako paní učitelce. Vzhledem
kjejich jazykové vybavenosti jsem je nechala psát vše česky. Musím říci, že jsem se
z jejich podnětů hodně ponaučila.
Г
58

^(kapitola 8 - P ř í l o h y )
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Ohledně projektu se například ukázalo být problematickým, pokud žák chyběl na
jedné hodině (druhé nebo třetí), což by šlo vyřešit pouze propojením těchto hodin
v jednom dni do dvouhodinového vyučovacího bloku. Potom bych ovšem neměla možnost
prace v klidu shlédnout. Také jsem si díky reakcím uvědomila, že práce na počítači je sice
aktuální, přesto však bude přitažlivější pro chlapce, než pro dívky. I když tento názor byl
ojedinělý a učitel se opravdu těžko může zavděčit každému.
I přes všechna kladná hodnocení projektu i mne jako učitelky mne nejvíce dojalo,
když mi na konci hodiny zatleskali. Sami od sebe, jako díky. Bylo mi krásně až к pláči.
Domnívám se, že toto jsou ty situace, kdy si učitel uvědomí, že stojí za to učit. Protože žáci
nejsou jen problematičtí (přestože tato skupina to ve svých hodnoceních sama přiznala),
a e dokáží ocenit vaši práci, i když se třeba chovají hrozně. Bylo to krásné. Ovšem
к provedení dalšího takového projektuje potřeba načerpat sílu.

Hodnocení projektu žáky 9.A:
с Ik
"Dohře
vymyšlený projekt, ale ještě s nedomyšlenýma detailama. Např. první hodina byla
e кет к ničemu. Ale jinak jsme aspoň vypadli z toho stereotipu a dozvěděli jsme se něco novýho a

Potrebnýho... "
»Projekt je nápaditý a mně se líbí. Je rozhodně zábavný. :-D"
Projekt zajímavý lepší než učení"
slovičk "Ten pr°jeJit' který Jsme tu dělali, se mi zdál hodně dobrý, naučili jsme se při něm nová
ohledně informatiky. Zkusili jsme si používat různé internetové slovníky a časovače,
'jsme někteří z nás i nové památky, nebo osobnosti a kterých jsme psali. "
s po"t

"-Tent0 ProJekt se "ň celkem líbil. Bylo dobré, že jste do toho zapojila
acem. Byla to hodina francouzštiny a zároveň jsme byli na počítačích. "

isem n

P0Znala

•

zrovna

práci

si že
'
projekt byl výborný, ale zaujal spíše kluky než dívky. Byla jsem ale ráda, že
nové francouzské stránky. "

že nejdUežit""

S

*' ^

ProJekl

povedl, akorát jsem byla nepřítomna na jednom z nich a myslím,

.[ '° se mi< že jsme pracovali na počítači... Bylo to docela zajímavé, ale upřímně si z toho
test
'ak sem
t ПератаПУи~
byl docela lehký, jen tím, že jsme si ty slovíčka společně nevypsali
e to učila a bylo to nepřehledné... ale jinak docela dobré"

moc

si0'

l bi

časovače)"^'
" Tak

INTERNET

ten pr

°Jekt

M

opravdu obohacující

se spoustou

užitečných věcí (slovníky a

Ь

У1 dobrý. Mě to bavilo (na počítačích). "

PW ekt libil
zábava otřít*
^
Prot°že to byla pohoda. Myslím tím jako pohodové učení. Byla
ё
Se néčemu
Jiné proieku, °"п?
naučili. Takže tento projekt se mi líbil :D Určitě by byli zajímavé i
J ny.. -u Hodně štěstí"
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„ Většinu času co jste učila jsem chyběla, takže nemůžu posoudit. Na ten proje
jen poslední den. Ale zdálo se mi to jako dobrej nápad... Vy jste si vyzkoušela prací učitelky
zas práci z jr. internetem. "
„Projekt se mi líbil, a díky němu umím, kde hledat
mailovou adresu) "

francouzský

Google

„Myslím si, že tyto hodiny, které jsme s vámi strávili byly velice příjemné.
zábavnou formou. "

my

(a znám další e-

Podávané

velmi

„Myslím projekt byl dobrý, že jsme naučili i nová slova. A oddechli od normální výuky. "
„Projekt byl fajn, s pomocí internetu & počítačů je vše zajímavější.
více koncentrovali a hodina byla zajímavější. "
„Projekt se mi velmi líbil. Bylo to zajímavé
„Projekt:

Výbornej

nápad zapojit

Při projektu jsme

se

a ponaučné. "

počítače,

myslím, že to většinu

nadchlo.

Mě

osobně

100%. "
Projekt byl zajímavý - zkusili jsme si překlad z francouzštiny, který neni vůbec
práce na počítači byla milá změna. Konečně něco, co je alespoň trošičku potrebne (i se
apod.) Byla by potřeba více času... "

l^atdoé
slovníkem

„Projekt byl taky ok, a dost jsem se toho naučil! "
„Myslím, že to bylo zajímavý, najít si něco, co chceme. Ale taky si myslim, že i český
internet už j e docela obsáhlý a miižem tam najít i ty věci na francouzským... "

Z reakcí žáků plyne, že byli díky práci na počítači velice motivováni. Navíc sami
uznali, že se i něco touto zábavnou formou naučili, což byl vlastně cíl celého projektu.
Výsledek projektu mne velice uspokojil. Přesto jsem načerpala informace pro mnohá
vylepšení.

•6

Vylepšení

O většině menších vylepšení jsem se již zmínila v

1Л

reflexi,

i s e m

j

se

v š a k

pokusila

' Práci ještě pozvednout a využítfjejí potenciál v celém kurzu francouzského jazyka
Internetu se zaměřením právě na část „Visite de France par Internet".
Kurz jsem zpracovala pomocí internetového serveru moodle.cz 59 , který^abizi
učitelům možnost „naprogramovat" vlastní kurz a zpřístupnit ho svým zakum, ne o
veřejnosti. Můj kurz je rozvržen do šesti „lekcí", které byly ukázkově nastaveny jako j e ^ ^
lekce za týden (lze upravit i jinak). Tímto způsobem by například bylo možno pra
s

, jazyka.
• i ъг,,г7
ie тmomentálně
zaky ve volitelném kurzu výuky francouzského
Kurz je
о
^nastaveny
^ ^ &

tak, že jsou vidět jednotlivé sekce, ale učitel může schovat, co se bude v dalším ty nu i ^
zpřístupnit to žákům v danou dobu nebo až se rozhodne. Kurz je navržen tak, a y zaci
59 v i z

Moodle.cz
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mohli i interagovat mezi sebou, například společně pracovat na tvorbě slovní zásoby nebo
hodnotit v anketě svůj přístup k prohlížečům. Převážná většina kurzu je ovšem založena na
samostatné práci žáka, který pracuje svým vlastním tempem a plnění úkolů průběžně
učiteli posílá. Učitel má stále přehled o tom, kdo kdy pracoval a žáci mu posílají své prace.
E-LEARNINGOVÝ KURZ PROJEKTU NA MOODLE.CZ60
Obsah kurzu z velké části kopíruje projekt, který proběhl na základní škole a je
popsán v této kapitole dříve. Díky technickým možnostem je doplněn o hlasování žáku o
nejoblíbenějších internetových stránkách různého typu. Také žáci tvoří dohromady slovní
zásobu použitou při práci s Internetem, se kterou jsou seznámeni v první lekci. Jedna lekce
navíc je způsobena rozdělením práce s textem na část, kdy žáci najdou zajímavý text a o
tom něco v českém jazyce napíší a teprve v další hodině se pokusí o překlad krátkého
odstavečku. Zajímavostí jejistě také možnost nechat žáky projít testem na slovní zásobu
okolopočítačů a Internetu. Bohužel je technicky náročné naprogramovat tes^/abyučiteli
Poslal výsledek, je tedy třeba žákům věřit nebo si je v momentě dosáhnutí konce testu
°bejít a jejich výsledek zjistit. Test byl vytvořen za využití programu Authorware pro
titele a je mnohem rozsáhlejší než test, který žáci absolvovali na základní škole. Na závěr
kurzu opět nechybí možnost kurz zhodnotit v diskuzi všech žáků.

60 v i z
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8 PŘÍLOHY
Tato kapitola shrnuje praktické ukázky zmiňované v celé práci. Jednotlivé přílohy
jsou stručně charakterizovány a je navržen věk i pokročilost žáků, pro které jsou vhodné.
Každá příloha má své číslo, pod kterým je zařazená na konci této diplomové práce.
Práce zdaleka nevyčerpávají možnosti využití počítače a Internetu pro výuku, jde o
návrhy, které si nakonec stejně každý učitel upraví.

8.1 Word
01. UKÁZKA PÍSEMNÉ PRÁCE (concordance de temps)
Test na téma souslednosti časové byl vypracován pro žáky 4. ročníku střední školy,
kteří využívají učebnici „On y va"61. Cílem testuje zjistit jak pasivní, tak aktivní znalost
daného gramatického jevu. Z tohoto důvodu jsou zařazena tři různá cvičení. Cvičení na
spojení částí vět, které к sobě patří, je nejlehčí a žák v něm prokáže pochopení smyslu věty
v•

,

1 orientování se v různých osobách. Ve druhém cvičení již dokončuje věty dle navrženého
modelu. Zde prokazuje znalost různých slovesných tvarů a jejich použití. Třetí cvičení
vychází z učebnice, ve které se nacházejí často překladová cvičení. Kromě znalosti tvaru
sloves ověřuje i slovní zásobu žáka a jeho schopnost tvořit smysluplnou větu.
Je na učiteli zvolit si způsob hodnocení. Pokud je však cílem testu zjistit znalost
daného gramatického jevu, nemělo by se к chybám ve formulaci vět a slovíček tolik
Přihlížet. V přiloženém dokumentu není zpracované řešení pro učitele.
02. UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ PÍSNĚ (subjonctif)
Písně mohou být pro žáky velice zajímavé, obzvláště jedná-li se o známé autory či
texty. Take typ hudby žáky silně ovlivňuje. Píseň „Tout le bonheur du monde" je písní
mladé generace, z hlediska věku tedy spíše pro střední školy a starší žáky. Vyskytovaným
gramatickým jevem je „subjonctif, pro který slouží text s mezerami jako cvičení. Slovní
zásoba použita v písni ovšem není zcela jednoduchá, je spíše pro pokročilé žáky.
^

Píseň je v příloze zpracována pro možnost poslechu a doplňování slyšených forem
ves. Pro zjednodušení lze žákům nabídnout všechny vyskytující se varianty, ze kterých
e smyslu textu. V přiloženém dokumentuje zpracované řešení pro učitele, kde jsou
V1Z T A I Š L 0 V
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zvýrazněná slova, která u žáků chybí. Tato slova by se dala promíchat a nabídnout i do
žákovské verze.
Foto autorské hudební skupiny žákům přibližuje interprety a může navést na další
práci s popisem obrázku, ale i rozborem textu. Případně lze zjistit více informací o této
hudební skupině.
Of UKÁZKA BÁSNIČKY (un, deux, trois...)
Krátká básnička podporuje nácvik základních číslovek. Vzhledem к délce textu je
básní na listu více a tedy učitel vytiskne snadno text pro více žáků. List se následně
rozstříhá a žáci si mohou básničku například nalepit do sešitu. Obrázek má vysvětlující ale
také motivující funkci, jedná se o košík s třešněmi, o kterých se v básni mluví. Obzvláště
žáky na prvním a druhém stupni základní školy takováto básnička potěší. Je ovšem určena
Pro různé věkové kategorie začátečníků, kteří se učí francouzsky, akorát ji dle věku žáci
Přijmou s jiným projevem. Vhodná je však pro všechny, jelikož velice napomáhá
zapamatování si základních číslovek od jedné do třinácti. Trend učení se něčemu nazpaměť
v

Poslední době sice ustupuje, ale tato forma „učení se pomocí básničky" nudné učení

nazpaměť zpříjemňuje.

8.2 Excel
04. UKÁZKA DOPLŇOVACÍ TABULKY (nationalités)
Tato tabulka je určena pro učení, ale i opakování slovní zásoby států, jazyků a
národností. Kolonka nazvaná „image" umožňuje připravit malé obrázky pro žáky, které lze
nejake národnosti přiřadit. Může se jednat o národní vlajky, známé monumenty, nebo
typické osobnosti. Učitel si vytiskne dokument jednou celý, nejlépe na tvrdší papír a
vystrihne zněj kartičky, které mají žáci doplnit. Následně vytiskne dokument znovu
s vymazanými slovy, která již má připravená na kartičkách. Jedna kolonka musí zůstat pro
každý radek vyplněná, aby к ní žáci dohledali zbylé údaje. Ale lze i nechat vyplněných
více poliček a tím snížit počet kartiček, které žáci budou dodávat.
tivita je vhodná pro práci jednotlivců či menších skupinek na úrovni
za atečniku. Nebo je zařaditelná do výuky kdykoliv pro opakování tohoto typu slovíček,
a

Jsou mírně rozšířená, tedy je cvičení vhodnější pro střední školu. Učitel dále volí
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obrázky dle víku žáků, v případě, že jsou zvolené obrázky barevné, lze také zopakovat
barvy.
Nakonec, když íáei sestaví tabulku, tvoří věty, kterými si p r o m u j í
(slovesa i správné předložky a členy). Například: „II habite
est

L'image nous présente

p ř e d — i

rle

il P"

"

Ш Ш И К А . KŘÍŽOVKY (à la gare)
Křížovku na procvičení slovní zásoby mi vytvořila jedna žákyně. Pro učitele i žáka
může být velice přínosné, nechá-li žáka vytvořit cvičení pro spolužáky. Tim je více
motivovaný a přitom si látku sám také opakuje. Zadání krížovky muze vy
(případně i tajenku a téma).
V tomto případě je zvolen překlad, ale dalo by se udělat

zadání

Mžovky založené

na doplnění vět. Křížovka vznikla pro jednotlivce na úrovni zaěátečníků, kten se uct po e
učebnice „Forum Г и . Na stránce jsou křížovky dvě, aby se dokument uíiteli jednodusejt
tiskl a kopíroval.
M Ô E O Š M I S M É R K Y (alimentation)
I

Žáci jsou schopni se svou slovní zásobou vytvořit křížovku na dané téma. Ovšem
stvořit osmisměrku, která bude dobrá a ještě bude obsahovat skrytou tajenku, to je jiz u o
pro pokročilé řešitele křížovek nebo pro učitele. Je totiž nejprve potřeba sepsat slovní
zásobu na dané téma, vybrat případné ústřední heslo (zde „alimentation", které odkazuje na
•téma křížovky) a teprve postupně doplňovat slovíčka. Do zbylých prázdných míst se pak
vymyslí tajenka.
Ve správné osmisměrce se nevyskytují dvě nepoužitá písmena vedle sebe, ale to
opravdu není jednoduché stvořit a ani v této ukázce se to nepovedlo. Pro

orientaci

jsou

v dokumentu vyznačena zbývající písmena tvořící tajenku. Těmto písmenům samozřejme
učitel před tiskem zvolí stejné pozadí jako písmenům okolním.
J

ak již bylo částečně řečeno, jedná se o procvičení slovní zásoby. V prípade, z e ^ .

tvoří osmisměrku učitel, může být určena různým věkovým kategoriím i pokročilostem^
žáků. Nechat tvořit žáky osmisměrku je spíše pro pokročilé a hlavně starší žáky. V tomto
Případě se jedná o křížovku stvořenou pro potřeby opakování slovní zásoby ,jídla" podle
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učebnice „Forum l" 63 a některých přidaných materiálů. Vzhledem к jejich úrovni by pro
samotné žáky bylo velmi obtížné takto osmisměrku sestavit.

8.3 PowerPoint

„^„—«^—w,

07. UKÁZKA MOTIVAČNÍ PREZENTACE (France)
Tato prezentace shrnuje základní francouzské reálie: umístění Francie v Evropě,
základní informace o ní, její reliéf, vlajku, hymnu, administrativní rozděleni i z á m o ř e
departmenty, velká města, Paříž. Na závěr jsou ukázány mapičky tří typicky francouzskyc
produktiv vína, sýra a chleba. Celá prezentace je psána dvojjazyčně. Lze ji tedy predvest i
skupině začátečníků, pro které slouží informačně a získávají z ní slovíčka. Pro pokročile je
potom zajímavý text ve francouzštině a informace, které již znají a jen si je ověřuji.
Prezentace je vhodná pro úvod nebo závěr roku, případně shrnutí nebo zopakování
poznatků, které žáci mají. Lze ji využít jak pasivně pro frontální výuku, tak pro spolecne
opakování informací. V prvním případě se pouze pouští obrázky, v druhém učitel pokládá
otázky, na které prezentace následně odpoví. Nebo je žákům prezentace puštěna a oni maji
například za úkol zjistit odpovědi na připravené otázky.
V neposlední řadě pak prezentace může působit jako příklad toho, jak připravit
referát v Power Pointu, který by měli samozřejmě napsat již jen ve francouzském jazyce.

8-4 Obrázky
08. UKÁZKA MAPY (France)

»

Tato mapa Francie byla vybrána pro zopakování administrativního rozděleni. Je
zvolena tak, ab^jišlo-vytisknout a rozstříhat jednotlivé regiony, na kterých jsou napsané
jejich názvy. Na žácích potom je složit vzniklé „puzzle" do podoby Francie. Podporováno
je ověření znalostí, ale také schopnosti odvodit, kde který region musí být, například
z důvodu sousedících hor či údolí. Lze žákům rozdat pouze regiony Francie, ale
pokročilejším již také zámořské departementy a okolní státy, které mají za úkol
Pojmenovat a správně umístit. Přilehlé oceány či moře jim napoví.

63
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Aktivita je vhodná pro menší skupinky žáků, na úrovni slovní zásoby nezáleží
mnoho, spíle záleží na vědomostech. Po složení obmzkú lze žáky o p « navést na d o p l ň u j
dotazy, například eo je pro který region typické, či jen popsat polohy regtonu a s a u
jejich zeměpisného umístění.
09. UKÁZKA ODMĚNY (oeufs à colorer)
vaíířek která žáci mohou dostat
Na obrázku jsou jen obrysy velikonočních vajíček,
. o n h rá7kem lze pracovat během vyuky,
v hodině s tématikou Velikonoc jako pozornost. Ь obrazKem 1Z,C "
například procvičit názvy barev či popis obrázku, nebo jej rozdat na konci o in
odměnu. V tomto případě je obrázek vhodný к zopakování nebo naučení se slovice
týkajících se Velikonoc.
Velikonoční vajíčka se nejvíce budou líbit nejspíš žákům základní

školce

nadchnou i některé žáky školy střední. Vždyť výtvarný projev je také součásti nasi
osobnosti. Po vytištění obrázku může učitel ještě připsat „Joyeuses Pâques" a poprat ta
žákům Veselé Velikonoce.
10. UKÁZKA PRÁCE VE WORDU (Noël)
Další příležitostí к odlehčení výuky díky tématu svátků jsou Vánoce. V case
vánočním jsou žáci roztěkaní a snad ani nemá smysl po nich chtít nějakou náročnou prací.
Je vhodné zařadit téma Vánoc, procvičit mluvení, rozšířit slovní zásobu... Na slovíčka
může mít učitel připravené například kartičky s obrázky. V tomto případě si vytiskne a
rozstřihá dokument s obrázky a popisky. Je vhodné obrázky nalepit na stejně velke
kartičky, i když třeba jinak velké, než jsou políčka se slovíčky. Nejlepší je poté nechat
kartičky zalaminovat, aby byly odolné a dlouho vydržely.
Žáci pracují v menších i větších skupinkách, srovnávají jaké slovíčko patn
к jakému obrázku. Následně skupinky vytvoří dvě plochy, na jedné straně kartičky
s názvy, na druhé s obrázky, a hrají pexeso. Vhodné je při nalezení dvojice žáka nechat
stvořit nějakou větu, kde použije nalezené slovíčko. Jeho spolužáci ho mohou kontrolovat
a pokud udělá velkou chybu, nalezenou dvojici mu neuznat.
Aktivita je vhodná pro jednotlivce, menší i větší skupinky. Úrovni žáků je mozne
Přizpůsobit výběr slov. Některá nejsou známá a nechají se stranou. Jinak se kartičky hodí
jak pro začátečníky (cca 10 slov) tak i pro středně pokročilé a pokročilé.

59
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8.5 Projekt na základní škole

V této části jsou popsány přílohy, které jsou zmiňované v

^

^

^

základní škole. Vzhledem k tomu, že práce jsou ve stavu, v jakém byly použity
projektu, jsou někdy popisována možná vylepšeni.

m

ü

h

Kopii s ělánky a cvičeními na téma Internet a počítače, kterou má k ^ z i c i ^ ý
žák, slouží práci v první hodině projektu. Vhodné články není jednoduche najit, ale nastě
se téma čím dál tím častěji objevuje i v učebnicích či příručkách o francouzských realnch.
Jedná se o dokumenty, které jsou určeny mírně pokročilým až pokročilým žákům, ve věku,
kdy se zajímají o počítače a Internet. Tedy jsou vlastně aktuální pro všechny ve ovc
kategorie s přihlédnutím к faktu, že v každém věku je počítač a Internet využíván s troc u
jiným cílem. V tomto případě šlo o práci s devátou třídou.
S dokumentem lze pracovat ve třídě společně, ale je vhodný i pro zadání domácího
úkolu, jelikož obsahuje i úvodní články, ve kterých je představena slovní zásoba, která je
použitá ve cvičeních.
Щ SLOVÍČKA
Jde o základní slovní zásobu, která se využívá při práci s počítačem a Internetem.
Slovíčka byla konzultována s rodilým mluvčím, ale je zřejmé, že stejně jako v českem
jazyce je více možností a terminologie není ustálená. Důležité je porozumět, ale jiz
z navrhovaných slov vyplývá, že někdy existuje více způsobů, jak danou věc či činnost
nazvat. Často je to původně anglické slovo s upravenou výslovností a následně slovo více
francouzské. Například „la boîte mail" a „la messagerie" pro označení e-mailové schránky.
Dokument se rozstříhá na kartičky, které se rozdají do menších skupinek žáku. Ve
skupinách mají za úkol rozdělit slovíčka tak, jak к sobě dle smyslu patří. Při tom si hledají
nová slovíčka ve slovníku či se opírají o své znalosti práce na počítači nebo znalosti
angličtiny. Největší nevýhodou dokumentu je malá velikost kartiček, které se ve třídě
snadno zatoulají, je tedy vhodné mít slovíčka vytištěná alespoň na tvrdším papíru.
Pracuje se po skupinkách, pro jednotlivce by to byla náročná práce. Úroveň zaku by
měla být středně pokročilá až pokročilá, věk spíše konec základní školy a výše.
13. ZADÁNÍ PROJEKTU NA INTERNETU I

Tento dokument je prvním zadáním projektu „Visite de France par Internet" pro
záky. Zadání bylo umístěno na internetové stránce a navíc ho žáci stále viděli promítnuté
Projektorem na stěně. Ukázalo se mírně problematické, že vzhledem к délce požadavků
bylo zvoleno moc malé písmo a žáci promítnutý text neviděli zcela nejlépe. Tento
nedostatek byl v následujícím dokumentu odstraněn.
14. ZADÁNÍ PROJEKTU NA INTERNETU II
V dalším zadání již je textu méně, je napsán větším písmem a také je více heslovitý
a

Přehlednější. Nově se objevuje zmínka o tom, že žáci budou v následující hodině psát
'

n a kter

se

ý

mohou připravit mimo jiné pomocí nabízeného odkazu na internetové

tra

nky. Stále je přítomen odkaz na stránky s ukázkami zkoušek Delf Junior, o které měli
někteří zájem.
LS

- UKÁZKOVÉ VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Prn

'

názornost a lepší pochopení toho, co se po žácích v projektu chce, je к dispozici
a 2

ov
soubor s projektovou prací. Tento soubor byl vytvořen před zahájením projektu
něhoýbyly

vyvozeny všechny postupy, kterými musí žáci projít.

ÄISKOVSKÉ PRÁCE
Prv '
m

hoď
k^

E

námitky

V e r Z e Žá

k°vských prací je odeslána na e-mail a opravena do následující

převážně poznámkami к zlepšení, případně podtrhnutím velkých
J e navržena známka, kterou žák nebo dva žáci ve skupině dostanou, pokud

zahm
u do

s'

výsledné práce. Původní žákovské texty s učitelovými připomínkami

učiteli pro možnost uschování a jsou přiloženy. (Pouze jako kopie, zatím nejsou
Opozici v elektronické podobě.)
® ® B № p r A C E
Te st i G
součást'
vypracován na základě toho, co se stihlo s žáky probrat. Nej důležitější
Obr'

J

P°ěítače, ve kterém je třeba doplnit názvy jeho jednotlivých částí.

^ Z c k 2 veliké Č ' t*

v první h ď

v

vychází z obrázku, který je na dokumentu, se kterým se pracuje
ro e

co si

P J ktu. Přidané je akorát slovíčko pro CD. Druhá část testu závisí na tom,
1

z první hodiny a z pokynů, které jim při práci na počítači jsou dávány.
Hodnocení t t
napsání si
záleží na učiteli, žáci nejčastěji chybovali ve členech a přesném
správný o

^aSt°

Se S n a ž i l i

využít znalostí angličtiny, ale ne ve všech případech je to
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Test by. zaměřen pouze na slovní zásobu, rozšířenější verze je přístupná na
Internetu v kurzu pod projektem Moodle 65 .
18. FOTOGRAFIE ŽÁKŮ A PRACÍ
Na závěr projektu byli vyfoeeni žáei před svými pracemi, i detailněji jejich práce
Je patrné, že někteří mají z focení radost, jiní se schovávali. Ovšem práce vypracoval!
všichni, kdo byli přítomní a mohou na ně být pyšní. Na jednu nástěnku k pracím dokonce
přibyla legrační fotografie žáků.
19. E-LEARNINGOVÝ KURZ PROJEKTU NA MOODLE.CZ
E-learningový kurz projektu „Visite de France par Internet" vznikl díky
internetovému serveru moodle.cz, který umožňuje obdobné kurzy tvořit. Kurz je nastaven
na šest témat a je volně přístupný pro hosty. Pro žáky je momentálně zpřístupněn pouze po
zadání správného hesla. V dokumentu je shrnut obsah kurzu. Nejsou zobrazeny žádné
bližší informace, které jsou na webových stránkách.
Užívaný jazyk je na úrovni středně pokročilých až pokročilých se znalosti
terminologie okolo počítačů. Kurz je vhodný pro jednotlivce, ale obsahuje i možnost
interakce mezi žáky, tedy může sloužit i pro skupinu. Všechna zadání jsou ve
francouzském jazyce, pro lepší porozumění práce s programem je ovsem jazyk
dokumentace zvolen český. Ve francouzské verzi by kurz byl pro velice pokročile zaky
francouzského jazyka.
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z Moodle cz- Přihl • •
GS
Bibliografie)
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z Moodle czBibliografie)
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9 ZÁVĚR
Cílem této práce bylo zpracovat materiál, který by učitelům umožnil se zorientovat
v

Používání Internetu pro výuku francouzského jazyka. V první teoretické části byl čtenář

seznámen s nej důležitějšími myšlenkami, které ovlivní každodenní práci učitele. Jednalo se
Převážně o úrovně využívání počítače a Internetu, ale také o software pro učitele.
V Praktické části byl vytypován a shromážděn seznam užitečných internetových stránek,
^eré jsou učiteli francouzského jazyka к dispozici v současnosti. Tyto stránky byly
částečně analyzovány. Vždy ale platí, že učitel sám si musí udělat názor na jejich
viditelnost a vybrat si, které bude používat. Nebylo usilováno o kvalitativní hodnocení
Jednotlivých stránek z toho hlediska, zda některé jsou nejlepší, jelikož všechny citované
tránky jsou vhodné pro nějaký cíl. Následně byl předveden a analyzován projekt, který
aut

orka provedla na základní škole. Z projektu lze vyčíst mnoho rad/čeho se při podobné

Prací vyvarovat a co rozvinout. Prakticky užitečná je zejména část pojednávající o přípravě
akÛ n a

Pfáci s počítačem. Následný projekt je jen jedním z mnoha, které s žáky učitel

uže provést. V poslední kapitole jsou rozebrány přílohy, na které je v textu odkazováno a
re slouží jako ukázka toho, jak lze počítač pro práci s žáky využít.

dipi0

V průběhu vypracování práce jsem si uvědomila, jak by bylo možné toto téma
,
—
°ve práce rozšířit. Pro praktické využití se nabízí obzvláště rozšíření o podrobný
r užitečných stránek pro výuku francouzštiny, bylo by ovšem také možné více

(

brat projekty na práci s Internetem. Z teoretického hlediska je otázka využití Internetu

Působení na učitele a žáky velice zajímavá a bylo by možné ji zpracovat z pohledu
různým hi
uumanitních věd (například historie, psychologie, sociologie...).
Dále je patrné, že práce nemůže mít nadčasovou platnost. Telekomunikační
Prot

g l e S e r0ZV 1 z a v r a

^ '

t n ý m tempem a stejně tak rychle se mění způsob jejich využití,

nelze než doufat, že tato práce obdaří a inspiruje učitele právě nyní, kdy je aktuální.
tínito ' v
0
účelem bude práce zpřístupněna na Internetu a obzvláště část pojednávající o
^tečných fr
ranc

Veľ

ouzských stránkách pro výuku francouzštiny bude pravidelně obnovována.

ra

da bych o práci informovala i učitele z praxe na nějakém semináři.
zá\ v
inovativních postupů a nových technologií ve vyučování cizích jazyků je
ažné tp
do v v m a Р Г 0
vzdělávání učitelů cizích jazyků. Základy této práce by měly patřit
2délá

*í každého učitele.
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10 RESUMÉ EN FRANÇAIS
Le but de ce travail est de proposer aux enseignants tchèques de français langue
étrangère une aide en expliquant comment s'orienter dans l'utilisation de l'ordinateur et de
l'Internet. Ensuite l'enseignant peut utiliser ces acquis pour améliorer ses cours de français.
Le travail aimerait servir d'outil pratique même s'il contient aussi une partie théorique.
Dans la partie théorique, on présente plusieurs informations bibliographiques utiles,
les niveaux d'utilisation de l'ordinateur, le logiciel utile et l'utilisation d'Internet. La partie
pratique est composée de trois chapitres. Premièrement

les pages utiles pour

l'enseignement de la langue française sont analysées, ensuite un projet réel est décrit et
dernièrement ce sont les annexes qui sont présentées.

Pour ce qui est de la bibliographie, il faut avouer, que le domaine de la littérature
concernant l'utilisation de l'ordinateur et Internet dans l'enseignement de langues
étrangères n'est pas trop riche. L'important, c'est que l'utilisation de l'ordinateur et de
l'Internet n'apporte rien de complètement nouveau. Les principes d'éducation restent les
mêmes et l'enseignant utilise seulement cette technique actuelle pour faciliter son travail. Il
existe un grand nombre de manuels qui facilitent le travail avec des programmes, il existe
aussi beaucoup de livres concernant toute la pédagogie, mais l'utilisation de l'Internet est
un domaine nouveau. Malgré ceci on trouve suffisamment de ressources sur Internet et
aussi, dans les articles au sujet des nouveautés dans la pédagogie (plusieurs revues
spécialisées). Les maisons d'édition commencent à publier aussi des guides utiles des sites
à explorer.
La deuxième partie est consacrée à l'utilisation de l'ordinateur. Les niveaux
d'utilisation de l'ordinateur y sont décrits d'après le critère de l'introduction de
l'ordinateur et de l'Internet dans le travail de l'enseignant. Le premier niveau, ce sont les
enseignants qui sont obligés d'utiliser l'ordinateur et l'Internet pour leur travail, mais ils ne
savent pas très bien en profiter. Le plus souvent ils ressentent un grand respect à l'égard de
la nouvelle technologie et ils ne font jamais rien ce qu'ils ne doivent pas et ne savent pas
faire. Au deuxième niveau, l'enseignant peut utiliser l'informatique pour d'autres choses
que celles qui sont élémentairement nécessaires. L'enseignant commence peu à peu à
élargir ses connaissances et à utiliser l'ordinateur et l'Internet pour faciliter son travail et
pour trouver de nouvelles idées. Ce deuxième niveau est très important et chacun devrait y
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passer. En utilisant l'ordinateur et l'Internet il enrichit non seulement soi-même mais aussi
ses cours de français et en conséquence ses élèves. Le troisième niveau est destiné aux
enseignants qui ont des classes équipées d'ordinateur dont ils peuvent se servir pour
montrer des matériaux dans la forme électronique à leurs élèves. L'autre niveau comprend
tous ceux qui donnent des cours dans une salle informatisée où chaque élève peut travailler
directement sur l'ordinateur. Au niveau le plus élevé (concernant la difficulté de
réalisation) appartiennent les enseignants qui préparent leurs cours sur l'Internet et qui
éventuellement ne sont pas obligés d'être présents dans la classe. Ce dernier type de cours
peut avoir lieu par exemple au moment de l'absence prévue de l'enseignant, évidemment
pour faciliter le travail de l'enseignant remplaçant.
Le quatrième chapitre se concentre sur des programmes qui peuvent bien servir à
l'enseignant. On parle du système Microsoft précisément de Word, Excel et PowerPoint.
Ensuite on mentionne comment travailler avec les images, l'audio et la vidéo. Les derniers
paragraphes sont consacrés aux problèmes de passage entre les systèmes d'exploitation. Le
fonctionnement de tous les programmes est présenté ainsi que des exemples sont
mentionnés et commentés d'une façon plus détaillée dans le chapitre huit des annexes.
La dernière partie théorique est consacrée aux possibilités d'utilisation d'Internet.
Ses sous-parties parlent de l'apport d'Internet à l'enseignant (l'actualité, les encyclopédies,
la civilisation, le support didactique, l'amélioration de ses propres connaissances), à la
communication, au travail avec la classe (les projets, les projets par eTwinning) et aux
élèves. Les exemples des sites Internet utiles sont décrits dans le chapitre suivant.

La partie des pages Web utiles est divisée en pages qui sont utilisables
généralement (sites de recherche, encyclopédies, dictionnaires, médias, météo, test de
français, etc. ), pages pour la détention de la classe (chansons, jeux, coloriages, et d'autre
non seulement pour les petits) et en pages plus complexes qui traitent souvent de plusieurs
sujets. Ce sont soit des sites des associations ou des médias qui veulent améliorer
l'enseignement du français langue étrangère, soit il s'agit de sites personnelles des
enseignants du FLE. Ce chapitre présente aussi quelques adresses utiles pour enseigner le
vocabulaire concernant l'informatique qui sera nécessaire pour réaliser le projet dont on
parle dans le chapitre suivant.
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Le projet a eu lieu à l'école primaire et il a exploité les possibilités d'enseignement
du français en utilisant l'informatique. Ainsi les élèves ont d'abord appris quelque bases
théorétique, dans ce cas le vocabulaire de l'informatique, et puis ils en ont profité pour
travailler sur Internet. Le projet était nomé „Visite de France par Internet" ce qui signifiait
que chaque élève a choisi son sujet d'intérêt sur lequel il a travaillé. Le projet est préparé
en détails pour plusieurs parties: partie de l'ouverture, des hypothèses, du déroulement
(d'après les 5 leçons que ce projet englobait), du résultat, de la réflexion et de
l'amélioration possible. Ce type de projet est d'après mon expérience très motivant pour
les élèves qui apprennent le français sans se rendre forcément compte de l'éventuelle
difficulté de l'apprentissage d'une langue étrangère. Mais pour que l'enseignant se lance
dans ce type de cours, il faut qu'il soit bien préparé.
Dans les annexes on caractérise les documents faits en Word, Excel, PowerPoint et
des images. Les fichiers utilisés pour le projet à l'école primaire y sont aussi présentés.
Toutes les annexes doivent servir de l'exemple d'utilisation et comme une idée apportant à
l'enseignant un support utile. Mais il n'est point question de la nécessité de suivre ces
exemples, il est à l'enseignant de choisir son style de travail.

Ce mémoire de maîtrise montre les bases de l'utilisation des procédés innovés et de
nouvelles téchnologies dans le domaine de l'enseignement des langues étrangères ce qui
devrait être un sujet essentiel pour la formation continue des enseignants.

/
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01. UKÁZKA PÍSEMNÉ PRÁCE (concordance de temps)

TEST
Concordance des temps (Souslednost časová)
Exercice 1
Reliez les phrases qui vont ensemble :
•
•
•

QUOI ? TU PARTIRAS DEMAIN ?
NOUS VOYAGERONS EN AFRIQUE.
IL ADORE LE CHOCOLAT.

•

NOUS ALLONS AU CINÉMA.

•

Elle collectionnera des timbres
bientôt.

J'étais surprise à entendre qu'il l'aimait.
Ils ont dit qu'ils iraient voir un film.
Il a appris que vous voyageriez loin de chez vous.
Je
ne savais pas que tu partirais si tôt.
•
Elle
nous a écrit qu'elle aimerait recevoir beaucoup de
•
cartes postales.
•
•
•

Exercice 2
Transformez les phrases comme dans l'exemple :
Elle estfrançaise ?-+Il a demandé si elle était française.
On en reparlera la semaine prochaine. —•
Il a répondu que
Mon fils est innocent. —>
Le père a dit que
Sandrine prend du café au petit déjeuner ? —»
Elle a demandé si
Son mari est malade.—*
Je ne savais pas que
Martin et Monique travailleront à la banque. —>
On ne m'a pas dit que

Exercice 3
Traduisez :
Kdo ti řekl, že tam bude dva týdny ?

Vysvětlil mi, že bydlí poblíž naší školy.

Nevěděla jsem, že hodně cestují.

02. UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ PÍSNĚ (subjonctif)

Tout le bonheur du monde. (Sinsemilia)
Paroles: Mike et numéro 9. Musique: Sinsemilia et numéro
9. Album: Debout les yeux ouverts (2004). Maison de
production: Epie.
{Refrain:}
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Et que quelqu'un vous

la main

Que votre chemin
Qu'il

les bombes
vers de calmes jardins.

On vous souhaite tout le bonheur du monde
Pour aujourd'hui comme pour demain
Que votre soleil
Qu'il

l'ombre
d'amour au quotidien.

Puisque l'avenir vous
Puisqu'on ne

pas votre destin

Que votre envol est pour demain
Comme tout ce qu'on a à vous offrir
Ne saurait toujours vous suffire
Dans cette liberté à venir
Puisque on ne sera pas toujours là
Comme on le

aux premiers pas.

{au Refrain}
Toute une vie

devant vous

Tant de rêves à vivre jusqu'au bout
Sûrement plein de joie au rendez-vous
Libre de faire vos propres choix
De choisir qu'elle

votre voie

Et où celle-ci vous
J'espère juste que vous
De profiter de chaque instant,
{au Refrain}
Je ne sais pas quel monde on vous
On fait de notre mieux, seulement parfois,
J'ose espérer que cela ne
Pas à sauver votre insouciance
Mais à apaiser notre conscience
Aurai-je le droit de vous faire confiance...
(au Refrain}

le temps

02. UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ PÍSNĚ (subjonctif)

Tout le bonheur du monde. (Sinsemilia)
Paroles: Mike et numéro 9. Musique: Sinsemilia et numéro 9. Album: Debout les yeux ouverts (2004). Maison de production: Epie.
httn://platea.nntic.mec.es/--cvcra/hoti)()l/siiisfiiiilia bonheur.htm

{Refrain:}
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Et que quelqu'un vous tende la main
Que votre chemin évite les bombes
Qu'il mène vers de calmes jardins.
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Pour aujourd'hui comme pour demain
Que votre soleil éclaircisse l'ombre
Qu'il brille d'amour au quotidien.
Puisque l'avenir vous appartient
Puisqu'on ne contrôle pas votre destin
Que votre envol est pour demain
Comme tout ce qu'on a à vous offrir
Ne saurait toujours vous suffire
Dans cette liberté à venir
Puisque on ne sera pas toujours là
Comme on le fut aux premiers pas.
{au Refrain}
Toute une vie s'offre devant vous
Tant de rêves à vivre jusqu'au bout
Sûrement plein de joie au rendez-vous
Libre de faire vos propres choix
De choisir qu'elle sera votre voie
Et où celle-ci vous emmènera
J'espère juste que vous prendrez le temps
De profiter de chaque instant.
{au Refrain}
Je ne sais pas quel monde on vous laissera
On fait de notre mieux, seulement parfois,
J'ose espérer que cela ne suffira
Pas à sauver votre insouciance
Mais à apaiser notre conscience
Aurai-je le droit de vous faire confiance...
{au Refrain}

03. UKÁZKA BÁSNIČKY (un, deux, trois...)

Un, Deux, Trois

Un, Deux. Trois
Un, deux, trois,
Je vais dans le bois.
Quatre, cinq, six,
Cueillir des cerises.
Sept, huit, neuf,
Dans mon panier neuf,
Dix, onze, douze,
Elles sont là toutes rouges!

АгерУНа
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Un, deux, trois,
Je vais dans le bois.
Quatre, cinq, six,
Cueillir des cerises.
Sept, huit, neuf,
Dans mon panier neuf,
Dix, onze, douze,
Elles sont là toutes rouges!
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Un. Deux, Trois

Un, Deux, Trois

Un, deux, trois,
Je vais dans le bois.
Quatre, cinq, six,
Cueillir des cerises.
Sept, huit, neuf,
Dans mon panier neuf,
Dix, onze, douze,
Elles sont là toutes rouges!

Un, deux, trois,
(f&juÉrČí
Je vais dans le bois.
vÇuÇI^
Quatre, cinq, six,
Cueillir des cerises.
Sept, huit, neuf,
Dans mon panier neuf,
Dix, onze, douze,
Elles sont là toutes rouges!

ICpoPy

Un. Deux. Trois

Un, Deux, Trois

Un, deux, trois,
Je vais dans le bois.
Quatre, cinq, six,
Cueillir dçs cerises.
Sept, huit, neuf,
Dans mon panier neuf,
Dix, onze, douze,
Elles sont là toutes rouges!

Un, deux, trois,
Je vais dans le bois.
Quatre, cinq, six,
Cueillir des cerises.
Sept, huit, neuf,
Dans mon panier neuf,
Dix, onze, douze,
Elles sont là toutes rouges!

iCiO^

Un. Deux, Trois

Un. Deux. Trois
Un, deux, trois,
Je vais dans le bois.
Quatre, cinq, six,
Cueillir des cerises.
Sept, huit, neuf,
Dans mon panier neuf,
Dix, onze, douze,
Elles sont là toutes rouges!
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Un, deux, trois,
dfijÜgarM
Je vais dans le bois.
Quatre, cinq, six,
Cueillir des cerises.
Sept, huit, neuf,
Dans mon panier neuf,
Dix, onze, douze,
Elles sont là toutes rouges!
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05. UKÁZKA KŘÍŽOVKY (à la gare)
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06. UKÁZKA OSMISMĚRKY (alimentation)
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FRANCIE
République française

Francie v Evropě-Franee en Europe

07. U K Á Z K A M O T I V A Č N Í P R E Z E N T A C E (France)

"ÍR,FRANCIE
• ROZLOHA: 543 998
km 2 '
• POČET OBYVATEL:
57.660.000 (1993)
• STÁTNÍ ZŘÍZENÍ:
republika
• HLAVNÍ MĚSTO: Paříž

-

FRANCE.FR'
SUPERFICIE: 543 998 km2

'J

• NOMBRE D'HABITANTS:
57.550.000(1993)
SYSTÈME

|

D'ÉTAT:

RÉPUBLIQUE
C A P I T A L E : PARIS
M O N N A I E : EURO

,

(

T- J J\

• MĚNA: euro
\ _•»_

I
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Vlajka - Le Drapeau

•

•

Francouzská vlajka, známá trikolóra se svislým: pruhy V barvè
modre bílé a červené, cochazi z revolučního roku *!78S
Spojuje v sobě barvy Paříže (modrou a červenou) s bílou
oarvou bourbonske monarchie.
Le drapeau français le drapeau tricolore connu aux rayures
verticaux en couleurs bleue, blanche et rouge, remonte a
l'année révolutionnaire. 1789. Il lie en.soi les couleurs de Paris
Dleue et rouge) avec la codeur blanche ce la monarchie des
Bourbons.

»

La Mar•sei liaise
..•i'
•

V l a s t e n e c k á píseň j e j í ž
blen ;í a hudba b> IV
7

s l o í e i n v roce 1 9 2
důstojníkem Rougetem de

•

»

* ' ; fr

C h a n t p a t r i o t i q u e d o n t les
paroles et la m u s i q u e

'

furent c o m p o s é e s en 1792 •
par l ' o f f i c i e r R o u g e t d e

Lisle. P o j m e n o v a n á

1.Ые. Intitulé ..Chant d e

..Válečn\ / p č \ pro armádu
R v p я " , stala se n á r o d n í

guerre p o u r l ' a r m é e du »

f r a n c o u z s k o u In m n o u

n a t i o n a l f r a n ç a i s le 14

14 č e r \ e n e e 1795. poté. c o
M a proslavena ,

juillet 1795. a p r è s ' a v o i r

marscill>k>'mi v o j á k y .

fédérés marseillais'.'

Rhin", il d e \ i lit l ' h v m n e

été rendu c é l è b r e par ley

•

.'

i

ц
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Уt
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Hymna - L ' H v m n e
I-Л I Ions cillants de la Patrie
I e jour Je gloire est urriu1..
С oiilrcuoui.' de la rannie.
1 . étiyjdard saiigiant^St le\é.
l'eiandard sangiant est levé.
ľ,ntende/-\ou:>. duiis la
éompagno.
Мал r uc> j'oi oiteliei suidais
!'s \ içr.neii: iu.s;jäe dans nos ij
I -orger vos"ills,
ufccďmpagnoíuv

Ref.-.-j.vť jrmcg-choyens:
ľCrŕucz-Yas bíilaillOiis r
\mľi/h4i>. "hli liions!
(ju mi s.arg impur
rjhjvuw' nes silljHjs.

i

i ,

Ф

r>

Amour saeré de la ľatne.
Conduis.
soutiens
r...š bras
. ЛJ
ty «\enccurs.\
»ý « t * -. ". ».
Liberté, libertéehefie.
Co;;ibats a\ ce les défenseurs:
Comblais avec tes délçriscur>.
>ot.s drapoat.\. s.]uc !á v ietoî.e
. Лс ч с à tesfnûies ассе:ть: »
/
>*
•< . ' . 4Г ' - У '
i.>L c te-ennctiis e\p""ants
\ oient ton triomphe ci notre
gloire! '.
• Rel.-.íři.v fkmes '.-il
l onnc: Ыиашчпч. *
.1 ,'wh • >«*, ,m'urcht>n ».'
Qu'tin Hing impur
\rreu\e

_ _ _ J

Správní rozdělení
Division administrative
departementu
vlastni France
seskupených
do 22

administrate!
en regionu

départements
dans la France
mëtropoliteme.
liés en 22
régions
administratives
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Zámořské departmenty:
Guadelóuce Martinlk Francouzská
Guyana Réunicn 1 .
Zámořská teritoria a území
společenství: Nová Kaiedonie
Francouzska Polynesie Walírsovy
ostrovy. Mayotte: SamtiPie'rre a
Miquelon, Francouzska jižní území

Départements ďoutre-mer:
Guacelcupe, Marťntque.Guýane
françaiefe,-Réunion
i
Territoires d'outre-mer et
collectivités tèrritoriales: No'jveHeC3'édcr : e, Polvnes'3 française "les
Warns, Mayotte Saint-Pierre et
Miqjelcn, terres aus:ra as et
antarctiques françaises

Velká města Francie
Les erandés villes de France
UNITED
MNGDOM

Paří/.-Paris
/ с se\ cru. de Nord:
Cherbourg. Rouen.

I

S t r a s b o u r g . [ЗгеЧ.

I
Bjyol
Biscay

Grďnoble. Valence.

X
ltEMeOURC

W
i ITZCRA
l NO.

()rléans. Nantes. Dijon'.
Limoges*. L \ o n .

GERMANY

t».«"1 >№
W Í « .
PAWS*

D t i i i k e r q i i e . I ille.

Napcy. Paris.

ШЩМКт,

'.

.limogo*
Grenoble,
Valonco*

кжлсо

Bordeaux. Toulouse.
N i c e . I o u Ion.

»

Marseille, Perpignan

1TAIV

SPAIN

100 »Ii.»

МмИтаоеае
SA?
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к ».

Paříž - Paris
Hla\ ní m ě s t o Francie a
centrum regiónu ile-deFrance. 105 k m - a
2.152.423 o b \ v . ( P a n ž a n i )
9.320 000 i s předměstími;
Centrum politické.,
e k o n o m i c k é a'intelektuelnf
r

již od 13. století. Paříž se
rozv inula na \ \ sadu im
jj
místě, kde bylo m o ž n o
přejít Seinu. -

I Capitale de la France et le
c liet-1 i eu d£ la r é g i o n Ile- |
1 dé-Frrrnce. 105 km* et
;
1 2.152.423 habľfles
; Parisiens) 9.320 '00U avec
la bahlieu.
!
Capitale politique.,,.
•
économique e t
I
I intellectuelle depuis treize
siècles; elle s'est
|
1
1 d é \ eloppée sur un site
1
privilégié. où l'on potivait
passer la Seine.
í
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Vinařské regiony
Des rëeions du vin
•
•
•
•
•
•
•
•»
•
•
•
•
•

Champagne,
ANate '
CÎ-ablb
1 oire
Saßcerre. l'ouillj Sur Loire
Bouráoune
t
\ ».
Jura
SjVOfe
Cognac
Bordeaux
Rhone,
iVovence
I anuuedoL-Tioussilloii

Tradiční sýry Francie
Les f r o m a g e s t r a d itionnels f r a n ç a i s

v *
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I
08. UKÁZKA MAPY (France)
i

NOW PAS
DECALAIS

PICARÜE
BASSE'NORMANDIE

LORRAINE

BRETAGNE
PAYS DE
iÀlWRE
BOURGOGNE

FRANCHE
COMTE

'QITOU
LIMOUSIN

CÔTE D

h- > *' .

•^Cartir

MARTINI

LA REUNION

lUYANE

oúsoeLouPE

t
09. UKÁZKA ODMĚNY (oeufs à colorer)

i
10. UKÁZKA PRÁCE VE WORDU (Noci)

i

10. UKÁZKA PRÁCE VE WORDU (Noël)

une couronne J

une boucle

une boule

I

un sapin

le Père Noël

1

un bas

une canne

|un^olda7de^oi7

une cloche

1

un traîneau

un ourson

des lumières f.

des cadeaux m.

un ange

un renne
И

une cheminée
1

un tambour

un chapeau

un houx

une liste

des bottes f.

chanter

une bougie

un foyer

11. I N T E R N E T

m
Activité

г

m

О

a) Lisez

ce texte puis associez

chaque

mot à sa

ÊTES-VOUS U N BON INTERNAUTE ?
Q u e trouve-t-on dans Internet î La Toile (Le Web), un ensemble de pages avec des textes et des images. Ces pages sont
reliées entre elles. O n peut explorer le monde entier sur ces
sites.

définition
Envoyer

Il y a la messagerie : o n peut envoyer et recevoir des m f l i (email) en quelques secondes dans le monde entier. O n trouve
aussi des groupes d e discussion : les cybernautes du monde
ender peuvent discuter d e tous les sujets.

^

Recevoir

J'envoie

Je reçois

Tu envoies

Tu reçois

II, elle, on envoie

II, elle, on reçoit

Nous envoyons

Nous recevons

Vous envoyez

Vous recevez

Ils, elles envoient

Ils, elles reçoivent

PC : J'ai envoyé

P C : J'ai reçu

1. La Toile (le Web)

a) utilisateur d'Internet

2. un mél (e-mail)

b) ensemble de pages multimédia

3. un cybernaute

c) courrier électronique

4. un site

d) ensemble mulumédia d'informations organisées
(sur divers sujets : sport, musique, etc)

b) Relisez

le texte et trouvez

une autre façon

d'appeler

un

cybernaute.

Activité О
Dans

la liste des choses que Von peut faire

soulignez

les quatre

actions

correspondant

avec

Internet,

aux quatre

dessins .

On peut faire des milliers de choses avec Internet
• visiter des musées

• faire des rencontres

•

• lire des journaux

• regarder des films

• jouer de la musique

• jouer à des jeux vidéo

• acheter des choses

• prendre des cours

• raconter des voyages

• discuter d'un chanteur

LA TECHNOLOGIE - LES MÉDIAS
L'INFORMATIQUE
un ordinateur

• L'ordinateur

un écran

• « L'informatique «désigne tout ce
qui est en relation avec
l'ordinateur.
Colette est
Informaticienne.
шг—
Est<e que uous travaillez
tur'
une disquette un clavier
informatique?
Notre entreprise est Informatisée,
maintenant.
Il y a des problèmes dans le système
informatique.

un ordinateur
portable

Remarque culturelle : Attention i l'usage du mot. PC • (personal computer), qui, pour la
plupart de» Français, signifie encore • Parti Communiste • !

Internet
• La société de Solange a ouvert un site Internet. Solange travaille sur
Internet ; elle a une adresse électronique, elle peut donc envoyer et recevoir
un courrier électronique (« un E-mail » - prononcé « i-mèli »). Tous les matins,
elle consulte sa messagerie et ouvre ses courriers électroniques.

LE TÉLÉPHONE
- Est-ce que tu as un téléphone mobile (» un portable*) ?
- Non. j'ai seulement un téléphone fixe.
- Mais tu as un répondeur?
- Oui. bien sûr, tu peux me laisser un message sur mon répondeur. Et toi ?
- Moi. tu peux me joindre (s contacter) sur mon portable*. C'est plus facile.
- Est-ce que ton mobile* est toujours allumé?
^
- Non. il est souvent éteint, je ne veux pas qu'il, sonne I
Nous vous demandons d'éteindre vos portables pendant le concert!
Remarque sociologique: Le téléphone mobile a un très grand succès en France: lin 2001.
plus (te SO % des personnes avaient un portable.

j-'JVr*»I

';

i7%

a. .* í-C,/'*./

E X E R C I C E S

Choisissez une réponse possible.
1. Tu travailles sur informatique ?

4. OÙ EST-CE QUE JE PEUX JOINDRE ANTOINE ?

A. OUI, J'AI UN MOBILE.

Q

A SUR SON COURRIER.

Q

B. OUI, J'AI UN ORDINATEUR.

G

B. SUR SON PORTABLE.

G

2. JE PEUX ENVOYER UN COURRIER ÉLECTRONIQUE Á LÉA 7

5. TU AS UN PROBLÈME D'INFORMATIQUE ?

A. OUI, CAR ELLE A UNE ADRESSE ÉLECTRONIQUE.

Q

A. OUI, MON ÉCRAN NE MARCHE PAS.

G

B. OUI, CAR ELLE A UNE IMPRIMANTE.

G

B. OUI, MON MOBILE NE MARCHE PAS.

G

3. EST-CE QUE TON MOBILE EST ÉTEINT ?

6. EST-CE QUE TU AS REÇU MON MESSAGE 7

A. OUI, IL SONNE.

G

A. NON, MON RÉPONDEUR NE MARCHE PAS.

G

B. NON, IL EST ALLUMÉ.

G

B. OUI, J'AI UNE MESSAGERIE.

G

ШгШ

Quel(s) objet(s) conseillez-vous è ces personnes 7

1. Laure voyage pour ses vacances, mais elle veut être en contact avec sa famille.
2. Bruno doit écrire des textes compliqués.

a. un répondeur

3. Bertrand veut travailler á la maison ou à son bureau.

b. un téléphone mobile

4. Viviane doit imprimer une lettre.

c. un ordinateur

5. Carine doit communiquer avec des clients dans quinze pays différents.

d. un ordinateur portable

6. Irène est fatiguée, elle ne veut pas répondre au téléphone.

e. une imprimante

7. Biaise écrit des livres et aime voyager.
8. Gilles téléphone souvent, mais il voyage beaucoup.
Complétez cette lettre avec les mots suivants.
électroniques - ordinateur - informatique - sonne - éteindre - téléphone mobile - envoyer
v
Ckire, Annie-,
'
Vo'dkifinalementj'ai, odvetí, un
N
.Je, voyait, tout le,
temps, c'estplus pratique,pour téléphoner. Le. problème,, ckstcjuXl
tout le, temps. Je> croit tjiibje- vais U
_plus
souvent.
J'ai déjà un
portable,, jipeux. donc,travaUler dans l'auioH/Ou,
Ч& train,, dut tris comnode,. Je,peux, recevoir ou,
des courriers
, dextjantaxtuju*,!
Le, seulproblème,:je, trtweJJUt, tout U, temps,je ne,peux, рае arrêter... J'auturais être,
seule^ truujMÜe,, sans matériel
, шли ciest impossible, À, réaliser !
"Je-ťembracse,!
>

díUi

Vľ\

12. SLOVÍČKA

se connecter à Internet

se déconnecter d'Internet

télécharger un document

(up loader) un document

partager un document

un dossier

un sous-dossier

un fichier

envoyer un mail

recevoir un mail

chercher qch. sur Internet

surfer sur Internet

aller / être sur Internet

jouer en ligne

un jeu PC

un jeu sur ordinateur

taper des lignes de code

programmer

appeler q. par Internet

chatter

visiter un site sur qch.

un site Internet

tenir un blog

tenir un journal

créer un site

web master
mot de passe

s'identifier

consulter sa messagerie

consulter sa boîte mail

éteindre l'ordinateur

allumer l'ordinateur

un Spam

un pop up

la publicité qui sort

travailler sur un document

créer un document

mettre qch. à la corbeille

supprimer un document

sauvegarder un document

enregistrer un document

acheter par Internet

un magasin en ligne

faire une recherche

rechercher

copier qch.

couper qch.

и

mettre son nom

coller qch.

sélectionner le texte
cliquer à un lien

un click avec la souris

ouvrir la fenêtre

fermer la fenêtre

scanner

imprimer

installer un logiciel

désinstaller un logiciel

un CD

une clé USB

un DVD

14. ZADANÍ PROJEKTU NA INTERNETU II

VISITE DE FRANCE PAR INTERNET
Projet

VOTRE TRAVAIL SERA NOTÉ!
Je vous souhaite bonne chance.

A faire:
Réchlechissez de quelque chose que vous aimeriez voir en France, (visiter un endroit,
connaître une groupe de musique, jouer un jeu PC français, etc.)
Créez un document Word (open office) nomé: france****.doc ou les **** est votre nom.
Exemple: je m'appelle Škodova, donc mon fichier sera nomé franceskodova.doc
Trouvez un lien qui parle du sujet que vous avez choisi (par exemple la ville de
Carcassonne). Vous pouvez utiliser pour la recherche des sites de recherche (voir cidessous).
Lisez ce site et choisissez les informations les plus importantes.
Copier le texte dans votre document (a peu pres un tiers (= 1/3) de la page A4 ).
Copier aussi une image, soit de cette page, ou cherchez une image ailleurs (par exemple
avec google)
N'oubliez pas de citer dans votre document les pages que vous avez utilisés pour votre
recherche.
Vous avez un document avec un texte, une image, ajoutez un titre et votre nom en haut de
ce document.
La derniere chose a faire, essayez de traduire ce texte dans la deuxieme moitié de
document.
Si vous avez tout fini, envoyez votre document a czadria@.gmail.com

Votre document doit contenir:
•
•
•
•
•
•

Votre nom
Titre de votre travail
Une image
Un texte français
La traduction en tcheque de ce texte
Les liens que vous avez utilisés

Exemple de votre travail: franceskodova.doc

Liens utiles:
•
•
•
•

Sites de recherche: www.gootile.fr.....www.vahoo.fr
Pour recherche des images: www.tiooglc.fr
Pour traduire: www.slovnik.cz.....www.seznam.cz
Pour conjuguer les verbes: www.leconiutzueur.com

14. ZADANÍ PROJEKTU NA INTERNETU II

Pour ceux qui ont fini:
LA PROCHAINE FOIS VOUS ALLEZ ÉCRIRE UN TEST SUR LE VOCABULAIRF
AUTOUR DE L'INFORMATIQUE QUI EST SUR VOTRE PAPIER DONC
PROFITEZ DU LIEN POUR TESTER VOS CONNAISSANCES...
•
•

Pour tester vos connaissances de vocabulaire de la technologie:
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/indcx.htm
Site avec les examens Delf/Dalf, junior aussi: www.ciep.fr

Fait le 29 mars 2006 par Lenka Škodová pour travailler avec 9A

14. ZADANÍ PROJEKTU NA INTERNETU II

VISITE DE FRANCE PAR INTERNET
Projet

VOTRE TRAVAIL SERA NOTÉ!
Je vous souhaite bonne chance.

adria.name/france2 .htm
Votre document doit contenir:

.
.
.
.
.
.

Votre nom
Titre de votre travail
Une image
Un texte français
La traduction en tcheque de ce texte
Les liens que vous avez utilisés

Exemple de vcftre travail: franceskodova.doc

Liens utiles:
•
•
•
•

Sites de recherche: www.google.fr.....www.yahoo.fr
Pour recherche des images: www.google.fr
Pour traduire: www.slovnik.cz
www.seznam.cz
Pour conjuguer les verbes: www.leconjugueur.com

14. ZADANÍ PROJEKTU NA INTERNETU II

Pour ceux qui ont fini:

LA PROCHAINE FOIS VOUS
ALLEZ ÉCRIRE UN TEST SUR LE
VOCABULAIRE AUTOUR DE
L'INFORMATIQUE QUI EST SUR
VOTRE PAPIER. DONC PROFITEZ
DU LIEN POUR TESTER VOS
CONNAISSANCES...
Pour tester vos connaissances de
vocabulaire de la technologie:
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotp
ot/exos/index.htm
•дик
(
Site avec les examens Delf/Dalf,
junior aussi: www.ciep.fr
29 mars 2006 par Lenka Škodová pour travailler avec 9A

15. UKÁZKOVÉ VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU
Škodová Lenka

CARCASSONNE
Située au cœur du triangle ToulouseMontpellier-Barcelone, à la croisée de deux
grands axes de circulation remontant à la plus
haute Antiquité, de l'Atlantique à la
Méditerranée, des Cévennes à la chaîne des
Pyrénées sources de l'Aude, Carcassonne
s'épanouit dans les plaines de la basse vallée et
vous invite à mille tours et détours : du circuit
historique au circuit gastronomique ou viticole
en passant par les circuits bucoliques.
A Carcassonne, de la Bastide Saint-Louis à la Cité médiévale, nombreux sont les monuments à
visiter, à découvrir !
Vous pouvez simplement et librement flâner le long des rues et vous laisser séduire tant par
l'architecture que par les rencontres avec les Carcassonnais ou préférer d'être accompagnés par
nos guides interprètes soucieux de restituer la mémoire de leur ville.
Tous les chemins de la visite sont possibles !

Texte:http://www.carcassonne.org/carcassonne2.nsf/agcGeneral?OpenFrameSet&Frame=Cnntcn
u&Src=/carcassonne2.nsf/pgePlanSite?OpenPage
Image: http://dbroustaut.free.fr/images/carcassonne.ipg

TRADUCTION
Nachází se v srdci trojúhelníka Toulouse-Montpellier-Barcelona, na křižovatce dvou velkých
dopravních os, které pochází již z nejstarší Antiky, od Atlantiku ke Středozemnímu moři, od
Cévennes к pohoří Pyrenejí, Carcassonne se rozkládá na pláních nízkého údolí a zve vás na tisíc
okruhů i okružních cest. Od historického okruhu к gastronomickému nebo vinnému přes okruhy
bukolické.
V Carcassonne je mnoho monumentů к vidění od bašty svatého Ludvíka až к středověkému
centru.
Můžete i jen tak jednoduše a svobodně bloudit po uličkách a nechat se okouzlit jak
architekturou, tak setkáním s obyvateli Carcassonne nebo můžete dát přednost býti doprovozen
našimi průvodci, kteří vám starostlivě budou ukazovat historii svého města.
Všechny typy prohlídek jsou možné!
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Jean-Paul Belmondo
Jakub Melichar & Šimon Slavík
ГШ

•

jí

V

http://biosoc.univ-paris 1 •fr/maitron/Dico/biobebel.htm
http://www.biosstars.eom/i/ieanpaulbelmondo.htm
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne gen cpersonne= 114.html

Né à • Neuilly-sur-Seine le 9 avril 1933 ; comédien, president du syndicat
français des acteurs.Fils du sculpteur Paul Belmondo, Jean-Paul Belmondo
fut scolarisé à l'école alsacienne, une des meilleures écoles privées de
Paris, et en fut renvoyé pour indiscipline. Il réussit le concours d'entrée au
Conservatoire national d'art dramatique dont il suivit les cours г jusqu'en
лпгс
'
I
1956.

cWockxl

I и^Лоъ'

V o d i l se v Neuilly-sur-Seine devâtéh^ddbça 1933, hraje nejčastěji v komediíchje prezidentem
'Istituce francouzských herců. Je synem sochaře Paula Belmonda, studoval Alsaskou školu ,což je
'«dna z nej lepších soukromých škol v Paříži, ale byl vyloučen pro špatné chování. (Ale)uspěl na
^íjmacím řízení na Národní konzervatoři dramatické tvorby, kterou^končil>oku 1956.
lkov,k4r*-J\
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^
Г^А*
Tereza Haladejová & Alžběta Gabrielová

^

<Wfc<

( у /

France
Louvre Musetím
L<L

mcse'e

Ле

Louvre

Depuis la fin du ХПе siècle, fgsbâtiments)du Louvre dominent le coeur de Paris ; situés aux limites
de la ville, ils ont été peu à peu rattrapés garellejniis englobés en son centre. Dans le même temps,
la sombre forteress^des débuts)effectuait samutation pour devenir la résidence modernisée d'un
François 1er puis le somptueux palais du Roi-Soleil. C'est l'histoire de cet édifice et du musée qui à
partir de 1793 en a occupé les salles que nous vous proposons d'explorer.
.
At>lo,

W41

I

OD KONCE 12. STOLETI(^UDOVA)LOUVRU DOMINOVAJA STF^LPAŘÍŽE A BYLA TAKY NA HRANICI MĚSTA, BYLO FN^-L.SU
TAM MÁLN HMÍŘRTERIÍ VE STEINÉ DOBĚ. TMAVÁ PEVNOST ZAČALA SE STÁVAT MODERNÍRE^RLENNÍ'M^PRNVM
PAIA^TIII R V I I - ^ N Y W W
, J „ »WUT^U,
-FIA NGOVALY^AKOANUZEA A MYJ^NR€VÁM UMOŽNILI JE NAVŠTÍVIT.
LUK-AOVIL
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www.graphyx.com/paris2001/louvre/louvre2.htm I
http ://www. louvre, fr/llv/musee/histoirelou vre.j spîbmLocale^frFR

P KÄ

16. ŽÁKOVSKÉ PRÁCE

^ M r
Jakub Kopal 9.A

Le Pont du Gard
Le Pont du Gard répond au mythe des ouvrages d'art immuables, planté dans le
majestueux paysage des gorges du Gardon. L'écrivain régional Camille Jullian(y)voit
l'empreinte des dieux. La légende recueillie par Frédéric Mistral veut que le diable aitprêté
son concours à cet ouvrage, en échange de l'âme du premier qui franchirait le p<\nt.
Comme ce fut un lièvre, le démon le lança avec rage contre la paroi de l'édifice.

• » • ».» » » • • »"•»• * *
m
m m Ü n ж ^ -...
яич1 шит" s«« sï'"4» н и виг vr
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Traduction:

Pont du Gard navazuje na bájné díla nezaměnitelného umění, umístněno v majestátných
krajině průsmyku Gardony. Místní spisovatel Camille Jullian našel stopy bohů. Legenda
sepsána. Frédéricem Mistralem, kíerá^/ypráví o pomoci od ďábla při stavbě výměnou za
duši prvního çlofëKa, který ho přejde. jl^k^ryníjDěžel zajíc, démon kopím plným hněvu
vrazil do boku mostu. 4 -*

Jť/Wvar^ ÍU- f l ^ ÍWATI^
ЛчА. /V-U: /Vnj^
http://monuments.nimes.fr/aqueduc/j_aqueduc.htm
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Tomáš Nágl 9.A
GUSTAVE EIFFEL

Né en 1832 à Dijon, il sort de l'École Centrale des Arts et Manufactures en 1855, l'année
même de la première grande Exposition<^niverseTTë^enue à Paris. Après quelques années
passées dans le Sud-Ouest de la France, où il surveille notamment les travaux de l'important
pont de chemin de fer de Bordeaux, il s'installe à son compte en 1864 comme "constructeur",
c'est à dire comme entrepreneur spécialisé dans les charpentes métalliques. Son
exceptionnelle carrière de constructeur es<jajônnéè ^rî 18^6 par le viaduc de Porto sur le1
Douro, puis celui du Garabit en 1884, ainsi que par la gare de Pest en Hongrie, la coupole de
l'observatoire de Nice et l'astucieuse structure de la Statue de la Liberté, avant de culminer en
1889 avec la Tour Eiffel. Cette date marque la fin de sa carrière d'entrepreneur.
^цгС^

Narozen v 1832 v Dijonu, vystudoval l'Ecole Centrale des Arts et
Manufactures (něco jako umělecká škola) Л Й 5 ,
jjo^sejconala první velká výstava кошщ&У Paríži. jx> několika letech
prožitých najiho-západeFrancie
у kae sledováTzejménapráce
"
Í
^ cv Ал! /V -{лdůležitého železničního mostu z Bordeaux, na svůj ucet (...?!??) se
/^UJL
staľv 1864JitkÖLStavitel, tzn. jako stavební podnikatel specialisovaný
na kovové nosné konstrukce. Jeho výjimečná kariéra konstruktéra
^asÍ)^číná r v 1876 viaduktem v Porto sur le Douro, potom v Garabit
v í 884, také nádražím v Pest en Hongrie^ kupole observatoře v Nice
a v y n a l é z a v o s t struktury Sochy svobody, předtím vyvrcholila v roce
1889 s Eiífelovou vězí. toto datum značí konec jeho kariéry
stavebního podnikatele.

http://www.tour-eiffel.fr/teiffel/fr/documentation/dossiers/page/gustave_eiffel.html
Pu

& га/м i

г

naît en 1853 dans un petit village du Brabant hollandais, Groot-Zundert. L'un de ses oncles(étant
associé à la plus grande entreprise de ventes de tableaux sur le marché international, la Goupil & Cie, iTësï
—
engagé comme employé à la gajerie de la Haye, puis trois ans plus tard, il travaille pour(6éÏÏ^âe Londres et л л ^ Л с Ц enfin celle de Paris. Il a pu être (ainsi) en six ans en contact avec l'art des plus grands mai ires. Son manque ^
L^^
_d'intérêLDûiirje^commercè]et l'absence du sens des affaires entraîne son licenciement. Il accepte ensuite de ^
^
^etitsbiétiers dans la banlieue de Londres lui permettant de laisser libre cours à son prosélytisme.
^
^
Van G o g h

M i l
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^

^
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И

Van gogh sp^arodil roku 1853 v malém městečku v holandském Brabant,Groot-Zundert^eden z
t

pro
.
^
. ,
'kgntaktu s uměním velkých
Г
mistrůWedostatekrsmyslu pro obchod vede к jeho propuštěnřPotom přijímá zaměstnání v
předměstí Lpftdfejrfaerý mu dovolûjpzvijet jeho proselytismus—
iW-ť«.5
JW к

http://www.blue.fr/vangogh/vie.htm
Natálie koževnikovová
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Jean
Kryštof

Reno
Smejkal

Né de parents andalous avant fui en Afrique du nord pour échapper au franquisme,
Jean Reno, né Juan Moreno,(guit les cours^du Conservatoire de Casablanca avant de
s'installer à Paris en 1970. I l f a i t ses débuts au cinéma, en tant que figurant, dans
Ľ Hypothèse du tableau volé de Raoul Ruiz en 1978. Sa rencontre en 1980 avec Luc
Besson. alors premier assistant sur Les Bidasses aux grandes manoeuvres,, s'avère
décisive. Le réalisateur l'engage pour L'Avant dernier (1981), un court qui préfigure
son premier long métrage, Le Dernier combat, tourné en 1983. Puis Luc Besson lui
confie un petit rôle dans Subwav en 1985, avant de le retrouver dans Le Grand bleu
(1988) et Nikita (1990) et d'en faire le héros de Léon en 1994.
Le text - http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1659.html

1

B ľ i mage - http://membres.lycos.fr/ieanreno/

Narodil se andalůským rodičům^kten utekli do severní Afriky před frankismem, Jean Reno,
narozený Juan Moreno, pokračuje kurzami na konzervatoři Casablanki, před tím než se usadil v
л
Paříži roku 1970 .
—
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forte Saunetie
http://www. ville-manosque.fr/www/tourísme/index.html

Histoire :
l'eau à Manosque:

•••

A l'origine, ManosqueCn'était alimentéelsn eau (que) par des puits publics à l'entrée de chaque
porte, celui de Guilhempierre étant ie plus important. Il existait aussi des puits « privés » Duicn,.0
chacun creusait ce qu'il voulait.
н^цие
Au XV e siècle, on amène les eaux extérieures aux fontaines de la ville. Les premières sourrpc
captées sont celles de Font de Garin (Font de Guérin).
En 1492, on creuse la fontaine d'Aubette.
En 1497, P. Truand, tailleur de pierres, reçoit 150 florins pour la construction de deux fontaines en
pierre devant chacune des 2 églises principales de la ville.

http://www. ville-manosque.fr/www/tourisme/index.html
Překlad: Dříve, Manoque nedodával vodu , p r o t o ž e p ^ každými dvefmi veřejná ^yla studna - í
Nedůležitější bykGuilhempierre. Ten-byl jako soukromá studna takhluboká;jal^každý chtěb
V 15.století byla^ytvořena^exikovní-fontána^/e městě , jako zdroj vody. První prameny byfy-z-—
Pont de Garin.
Roku 1492 se naehází fontána d'Aubette.
^
/•,
д
Roku 1497 PTruanď?brusič kamenů přijímá 150 florins^aby mohl udělat dvě fontány z kamenů
tfed každým ze dvou hlavních kostelů ve městě. ^

Karolína Sekyrová a Denisa Říhová
k

u

^
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MC SolaaR
MC Solaar (jmenuje se Claude M'barali) narodil se v roku 1969 v Senegalskym meste Dakar.
Jeho první „singeľ v roku 1991 se stal velkým hitem.
—-- ^^F^

Jeho debutom/album Qui séme le vent récolté le tempo, který vyšel v roku 1991 měl velký
vliv na frándouzky/fiiphop. Dajgm hitem se stala pisnicka_6owgfe de la, která měla
poněkud komické texty a stala se^zakladem pro francouzkou hipho/э scénu. Prodalo se
Přes million kopifa dokonce získal tím zlatou desku.
V roku 1997 nahral MC Solaar svůj treti album s jmenem Paradisque. Tehdy zmenil
svůj styl a byly tam hity jako třeba Gangsterjrioderne,Les temps changent apod.
Solaarův styl se dá označit jako čistý, plynulý a anti aggresse tvoři skvělé rýmy.
Гаку dostal hodně moc ocenění a jeho práce se cení.

I

JOJJL

v^A

£

V
G

wv. membres.lycos.fr/valorts89/

yyw.solaarsvstem.net
vw.ramdam.com/art/m/mcsolaar.htm

X fr I L ň T r t
J b V h
Tpuf Eiffgl
Co ru truite par ľ ingénieur Gustave Eiffel en 1889 pour l'Exposition universelle. Haute de 317
mètre«, elle comporte troi» étages et abrite á son sommet les émetteurs de radio et de télévision de la
capitale.
Le» machineries (aux sous-sds des pliai ouest et e t ) : vi«te des machinerie» des ascenseurs de 1899, étonnant
spectacle rappelant le monde de Jules Verne
lEr étage : 57 MÈTRES

Observatoire des mouvements du sommet de la tour Eiffel.
Kiosque de présentation des éléments évoquant le mythe peinture de la tour Eiffel.
L'espace Cineiffel : il offre un panorama exceptionnel de vues de la tour Eiffel.
Boutiques Souvenirs.
Restaurant «Altitude 95» (tél. : 01 45 55 20 04).
Bureau de poste, timbrage spécial «Paris tour Eiffel».

Galerie panoramique sur les monumenfa de Paris.

Ы
U
•á

Salle Gustave Eiffel au 1er étage :
Salon de réception ou de conférence.
Vue panoramique sur Paris.
Réservations : 01 44 11 23 33.

2e étage _115 MÈTRES

C
>A
O

Panorama aur Paris.
Télescopes, boutiques.
Vitrines animées sur le fonctionnement des ascenseurs.
Restaurant Le Jules Verne (01 45 55 61 44).
3e étage : 276 MÈTRES

Vue panoramique exceptionnelle de jour et de nuit sur Paris et ses environs.
Reconstitution du bureau de Gustave Eiffel recevant Thomas Edilon.
Tfebles panoramiques et d'orientation.
Dioramas présentant l'histoire de cet étage.

^Zdroi:http://www.paris.fr/portail/Culturo^Portallut?page id=711

/

Překlad:

Eifellova včž
Zkonstruoval ji inženýr Gustav Eiffel v roce 1889 pro upwĚfíaíní výstavu. Je vysoká 317 metriwf'
má tři patra a její vrchol ukrývá vysilače rádií a televizí hlavního mésta.
)
Na vrcholu je také hvězdárna.
^ Ь л л Д ^ глхгЧ^^о}/»^
Je tam stánek, prezentující obrazy s povčstmi o Eiffelovč včži.
Prostor Cineiffel: nabízí ohromný výhled z Eifellovy včže.
Obchody se suvenýry.
Galerie s monumenty Paříže.
Výhled z věže na blízké okolí je výjimečný ve dne i v noci.
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Markéta Tyčová, 9.A

* I ES Cadavres

• Hi: . rticle de W i k i p é d i a , l'encyclopédie libre.

.

n

C^ulX t-U- Кд. Arb^l

i Jjjvres est un groupe de punk parisien et messin.
(l'ailleurejoué dans les concerts d'adieux de Lucrate Milk (1984) et Bérurier Noir (1989).
. i ne période bercée d'instabilité et de multiples changements de formation {1979 -1984),
• :e de galères et de galettes (plusieurs 45 Trs ou E.P.s, un split-Maxi avec Vatican, et des
ruions a de nombreuses compilations: voir leur discographie-Ueuve), üs se séparèrent
ement.
Les 0
rertc :
пьян1
pararl

lavres ressurgirerttdéiTle phénjxŽn 1986. Vérole, TShistrissime chanteur idole des punkettes,
ul survivant de la formation originale, fut alors rejoint par une bande de décérébres
ients des risques encourus : Manevy (guitare), Jérôme (basse), Éric (batterie). Finalement, le
; tage de Cyril t la deuxième guitare a abouti au line-up définitif

Lc~- Г lavres se séparent en 1996 aprčí leur album/uíoní en emporte le sang. Cet ultime
enre|! rement était hélas tris prometteur avec de tris bons morcoaux et un son inégalé. Vérole
repu
alors le chant dans le groupe Infraktioa
En î j t ), les Cadavres se reforment ŕ quatre pour quelques concerts. Ils prévoient mçme de sortir un
noiii.i ilbum mais cela ne se fera finalement pas.
E n 2 : n | , Vérole forme le trio Darling Genocide (groupe de "synti-punk") dans lequel il joue du
s\ rtii: Aprčs plusieurs changement de line-up, le groupe splitte.
Ч^ЛЧСr

-U'-О

Lï£
\DAVRES
Ц.1 lavres je punková skupina z Pafiže a Messin
Н ш j . rozlučkách Lucrate Milk (1984) a Béraier Noir (1989).
Po jí : ,um míméjšlm obdob! nestálosti a velkých zmén v sestavil 1979 - 1984),

ŕ
(nejvíc 45Trs nebo E.P.čka. jeden Maxi-split s Vatican a absolvováni početných kompilací: koukněte
na diskografii ^proud)€efinitivné sfe rozdělili. ^
,
Les Cadavres odvážné znovuobno vili phénixe v 1986. Vérole, nejoblíbenější zpěvák punkáčůí zůstal
jediný pozůstalý N..
7
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Filip Krischke y.Azi Mikulandská
•

Tout sur les plantes à bulbes
Le printemps a pointé le bout de son nez : c'est le moment d'aller découvrir la collection de bulbes
au parc de Bagatelle. Nous allons aussi vous apprendre à cultiver et à entretenir ces premières
plantes du printemps.

Après les longs mois de grisaille hivernale, les plantes à bulbes de Bagatelle marquent le premier
grand rendez-vous floral de l'année.
Là, phis d'un million de narcisses, tulipes, jacinthes, crocus, puschkinias, dame de onze heures...
colorent et parfument les pelouses et sous-bois sur plus de huit hectares.

Riche de cent soixante variétés, cette collection unique à Paris s'y déploie en larges nappes «
impressionnistes », composant de somptueuses palettes de couleurs sans cesse changeantes.

Objets des plus grande soins de la part des jardiniers de la Ville, les bulbes de printemps
rencontrent un intérêt certain chez les horticulteurs en herbe, qui sont de plus en plus nombreux à
s'interroger. Comment les cultive-t-on ? Quand faut-il les planter 7 Comment les entretenir ? Peuton harmoniser plusieurs variétés dans un même pot sur son balcon ? Autant de questions auxquelles
nous tentons de répondre.

3

"Comment cultiver les bulbes ?
Leur grande diversité permet de les utiliser en intérieur aussi bien que dans les jardins, en pots, en
massifs saisonniers, naturalisés en rocaille, sous les arbres caduques ou dans l'herbe.

.tótpy/ww.paris.fr/porUilParcs,TortaLlut?page_id=104&document_type_id=2&document

Překlad:
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19. E-LEARNINGOVÝ KURZ PROJEKTU NA MOODLE.CZ

COURS SUR MOODLE.CZ
Ce cours vous propose d'utiliser internet comme un souteint dans la classe. D'abord vous
apprendrez quelques mots utiles, puis vous allez visiter quelques sites intéressants et ensuite
vous serez libre à profiter de l'internet pour vos projets...

26. říjen - 1 . listopad
Accueil, présentation du cours.
Brainstorming "l'ordinateur".
Communication en pairs - utilisez-vous l'ordinateur? A quoi? Où (à la maison / à l'école /...)?
Un texte parlant des ordinateurs (souvent le texte d'une méthode)
En groupe associer des cartes avec les mots autour de l'informatique.
•
•
•
•

^ T r o u v e z la définition de l'ordinateur dans le GRAND DICTIONNAIRE
terminologique
SOu'est-ce que c'est un ordinateur? L'explication par Wikipédia.
ëlVocabulaire autour de l'ordinateur
? Quel est votre site de recherche préféré?

2. listopad - 8. listopad
Cours dans une salle informatique.
Allumez votre ordinateur. Connectez-vous sur internet.
Regardez plusieurs liens sur les sites informatiques. Pour chaque site vous avez un petit devoir à
faire. Bonne chance.
•

•
•
•
•
•
•

sites de recherche.
? O u e l site de recherche vous plaît le plus?
l i m a g e de l'ordinateur
ImLes sites de traduction
Ш#Г,е vocabulaire autour de l'informatique
?Ouel site de traduction vous plaît le plus?
site pour conjuguer les verbes français.
ľll.es sites utiles
EILCS

9. listopad -15. listopad
Le vrai projet:
Vous avez sûrement un sujet, qui vous intéresse et qui est lié à la France ou aux français. Sinon
regardez le premier document qui vous propose quelques sujets intéressants (dans ce cas il
s'aggit des questions pour le baccalauréat de français, mais vous pouvez juste choissir des
personnages comme acteurs, écrivains, chanteurs, ou des monuments...).
Une fois que vous avez choisi un sujet, faites la recherche des pages qui parlent de ce sujet et
lisez-les. Créez un document avec le lien aux pages que vous avez consultées et exprimez par
vos mots ce que vous avez compris. Ajoutez dans votre document une image au même sujet que
vos textes. C'est tout pour aujourd'hui.

19. E-LEARNINGOVÝ KURZ PROJEKTU NA MOODLE.CZ
(^Possibilité des sujets
^ E s s a i e de résumé Hn snjpt
ëlExemple d'essaie de résumé
^Envoyez-moi votre document.

16. listopad - 22. listopad
Corrigé de vos textes.
ESSAIE D'UNE TRADUCTION.

>I

DISCOURS AVEC VOS COLLÈGUES - COMMENT VOUS AVEZ TROUVÉ LA TRADUCTION?
E,

•

^ESSAIE DE TRADUCTION

•

Ž&EXEMPLE D'ESSAIE DE TRADUCTION
QCHAT POUR VOUS AIDER AVEC LA TRADUCTION FRANÇAIS - TCHÈQUE
ENVOYEZ-MOI VOTRE DOCUMENT

23. listopad - 29. listopad
Corrigé de vos traductions. Mise en commun.
Discours avec vos collègues - comment vous avez trouvé la traduction?
Résumé.
Autoévaluation.

•
•

? Traduction français - tchèque
El Autoévaluation
QComment vous a plu notre projet de travail avec internet?

30. listopad -"6. prosinec
Un test de vos connaissances
Une affiche de vos résultats de projet: compréhension/traduction
.

HVotre test

.

^ E n v o v e z - m o i votre résultat de test

DJ

