

















Datum: 25. 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_440
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 – CINQUIEME REPUBLIQUE (pracovní list)
Předmět: Francouzský jazyk
Ročník: IV.
Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium
Časová dotace: 10 min.
Vzdělávací cíl: Žák by měl být schopen skloubit jazykovou a dějepisnou
složku, obohatit si slovní zásobu a získat nové informace
z oblasti historie.
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
CINQUIÈME
RÉPUBLIQUE

EXERCICE 1
Trouvez les chefs d´Etat correspondants (dates):
1. François Mitterrand
2. François Hollande
3. Nicolas Sarkozy
4. Charles de Gaulle
5. Jacques Chirac
6. Valéry Giscard d´Estaing
7. Georges Pompidou

A. (1958-1969)
B. (1969-1973)
C. (depuis 2012)
D. (1981-1995)
E. (1995-2007)
F. (1973-1981)
G. (2007-2012)

EXERCICE 2


Complétez:
Hymne national – MARSEILLAISE
 ……………………… enfants de la Patrie,
Le ………….. de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard ………………… est levé, (bis)
Entendez-………… dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils ……………………… jusque dans vos bras
Égorger ……… fils, vos compagnes !



EXERCICE 2


Complétez:


Hymne national – MARSEILLAISE


Refrain :

Aux armes, ………………………,
Formez vos ………………………. ,
Marchons, marchons !
Qu'un sang ………………..
Abreuve nos ………………….. !



EXERCICE 3








Complétez:
- le président est élu pour …… ans au suffrage
………………… direct
les députés sont élus au suffrage universel
………………….. pour …….. ans
les sénateurs sont élus par tiers pour ……… ans au
suffrage ………………………

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: 1D, 2C, 3G, 4A, 5E, 6F, 7B.
Exercice 2: allons, jour, sanglant, vous, viennent, vos,
citoyens, bataillons, impur, sillons.
Exercice 3: 5, universel, direct, 5, 9, indirect.

PRAMENY A LITERATURA
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA
(www.creativecommons.cz).
 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání
pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech
škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití
podléhá autorskému zákonu.
 Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem
autora.


