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1. Název vzdělávacího programu: 

Vést žáky ve třídě FLE (úroveň A2/B1) ke čtení a psaní 
 

2. Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 
Školení má za cíl pomáhat vyučujícím v jejich snaze zpřístupnit žákům úrovně A2 nebo B1 literární 
díla. Za základ si bere myšlenku, že číst znamená tak trochu psát, a účastníkům má umožnit: 

- na základě společné diskuse definovat, co je to radost ze čtení a které knihy takovou radost 
poskytují; 

- poskytnout účastníkům seznam knih vhodných pro žáky dané úrovně; 
- vyhotovovat lístky s údaji o přečtených knihách, na jejichž základě budou žáci moci doložit, 

které knihy přečetli; 
- najít v literárním textu narativní a deskriptivní prvky, uvědomit si z nich vyplývající metodu 

psaní a najít činnosti, které umožní je ve třídě napodobit; 
- uvědomit si stavbu dialogů v literárním díle a dovést žáky k předvedení některých situací 

běžného života formou dialogu; 
- společně napsat krátkou povídku, ve které účastníci společně zodpoví otázky: kdo? kde? kdy? 

co? proč? jak? 
 

ČÁST DOBA OBSAHOVÁ NÁPLŇ 

1 09:00-
10:30 

Postupy a činnosti vedoucí k vymezení problematiky čtení v FLE 
- zjistit, jaké důvody ovlivní žáky, aby otevřeli nebo nechali nepovšimnutou knihu napsanou 
v cizím jazyce. 
- představit několik krátkých románů vydaných ve snadné francouzštině, ať už to jsou 
původní díla, nebo adaptace klasiků, a společně zjistit silné a slabé stránky těchto děl. 
- naučit se vyplnit lístek s údaji o knize přečtené v mateřském nebo cizím jazyce. 

2 10:30-
12:00 

Postupy a činnosti vedoucí žáky k pochopení, co je to literární dílo 
- na základě konkrétního příkladu z prvních stránek nějakého románu dokázat odlišit 
deskriptivní prvky od narativních. 
- odhalit, na čem je příběh postaven a co způsobuje touhu čtenáře dozvědět se jeho 
pokračování. 
- najít některé gramatické jevy, které umožňují vytvořit příběh (souslednost časů, stavba 
jednoduchých vět a souvětí). 
-  Na základě tohoto modelu vymyslit činnost, která povede žáky k napsání prvního 
krátkého příběhu, v němž budou zodpovězeny otázky: kdo? kde? jak? 

3 13:00-
14:30 

Postupy a činnosti vedoucí žáky k napsání dialogů 
- ukázat důležitost dialogů ve spádu děje a odhalit způsob, jak byly vystavěny (eliptické 
věty, onomatopoe, přerušení). 
-  napsat dialogy, které je možné běžně slyšet, které nevyžadují žádnou představivost a 
které se mohou užít v románu. 

4 14:30-
16:00 

Postupy a činnosti vedoucí žáky ke psaní 
- vybrat krátkou povídku ve snadné francouzštině, kterou si žáci budou moci přečíst doma. 
- zjistit, jak napsat obsah knihy buď tím, že se soustředíme na hlavní postavy, nebo že 
stručně pojednáme literární žánr a zápletku. 
- najít postup, jak ve velké skupině nalézt téma příběhu tak, aby se příběh stal kolektivním 
dobrodružstvím. 
- vytvořit ve třídě dílnu tvůrčího psaní: Jaké postavy a jaký příběh vybrat? Jak rozdělit 
úkoly? Jak rychle postupovat? 
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3. Forma: 

Prezenční 
 

4. Vzdělávací cíl: 
Cílem školení je seznámit účastníky s postupy a činnostmi, které umožní žákům úrovně A2 nebo B1 
překonat obavy ze čtení a psaní v cizím jazyce a obohatí jejich vztah k jazyku a kultuře dané země. 

 
5. Hodinová dotace: 

1 den / 8 VH 
 

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 
- maximálně 14 účastníků 
- učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU 
- požadovaná úroveň: (B2-C1 dle SERR)  

 
7. Plánové místo konání: 

Francouzský institut v Praze, centrum jazykové výuky a mezinárodně uznávaných zkoušek, 
Štěpánská 35, 111 21, Praha 1 

 
8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe: 

Michel Guilloux 
 

9. Odborný garant: 
Françoise Rousseau, atašé pro francouzský jazyk a ředitelka oddělení kurzů a zkoušek 
Francouzského institutu v Praze 

 
10. Materiální a technické zabezpečení: 
- Multimediální učebna 
- Dostupné metodické materiály 
- Mediatéka s velkým množstvím dokumentů ve francouzštině 

 
11. Způsob vyhodnocení akce: 

Hospitace hodin garantem programu, prezenční listina účastníků, formulář závěrečného hodnocení 
kurzu, osvědčení o absolvování školení 


