
















Datum: 30. 11. 2013
Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013
Číslo DUM: VY_32_INOVACE_422
Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou
Jméno autora: Petr Vampola
Název sady: Francie včera, dnes a zítra - reálie pro 4. ročník čtyřletých
gymnázií
Název práce: LA FRANCE D´AUJOURD´HUI 2013 (pracovní list)
Předmět: Francouzský jazyk
Ročník: IV.
Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium
Časová dotace: 10 min.
Vzdělávací cíl: Žák bude schopen se orientovat na poli základních
informací o Francii, obohatí si též slovní zásobu.
Pomůcky: psací potřeby, pracovní list.
Poznámka: Tento materiál je součástí tematického balíčku Francie
včera, dnes a zítra.
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální
techniky, využití ICT.

LA FRANCE
D´AUJOURD´HUI
2013

EXERCICE 1


Complétez:

Superficie: ……………………………………………
 Population: ……………………………………………
 Forme de gouvernement: …………………………………
 Langue officielle: ………………………………………
 Capitale: …………………………………………
 Monnaie: ………………………………….
 Religions: ………………………………………………………………
 Drapeau national: ……………………………………………………


EXERCICE 2


Complétez:

Président
 - siège: ………………………………………………


Assemblée nationale
 - siège: ………………………………………..


Sénat
 - siège: …………………………………………………


EXERCICE 3


Complétez:


Hymne national - MARSEILLAISE
 Allons . . . . . . . de la Patrie,
Le jour de . . . . . . est arrivé !
Contre . . . . de la tyrannie,
L'étendard sanglant est . . . ., (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces . . . . . . . ?
Ils viennent jusque dans vos . . . .
Égorger vos . . . ., vos compagnes !

METODICKÝ POKYN + KLÍČ

















Po obdržení pracovního listu žáci pracují samostatně.
Během vlastní práce žákům neposkytujeme žádné dodatečné informace.
Při práci by měli mít žáci na lavici pracovní list a psací potřeby.
Časová dotace na vyřešení úkolu je cca 10 minut.
Po uplynutí zadaného času dostanou žáci správné řešení úloh, které je uvedeno
zde – viz níže.
Exercice 1: 543 965 km2
64 millions d´habitants
République
le français
Paris
euro
catholique, protestante, musulmane, juive
3 bandes verticales- bleu, blanc, rouge
Exercice 2: Palais de l´Elysée, Palais Bourbon, Palais du Luxembourg.
Exercice 3: enfants, gloire, nous, levé, soldats, bras, fils.

PRAMENY A LITERATURA
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA
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