
 

 

 

FRANCÚZSKY JAZYK                                                    

 

Členovia PK           

Predsedníčka:  Lucia Kollárová 

Členovia:         Oľga Dudová                                            

                        Ľubomíra Hermanová 

                        Robert Jurík 

                   

1. Plán podujatí a aktivít PK FRJ v školskom roku 2013/2014 

 

- Poznávací zájazd do Paríža  ( 2. – 6.október 2013 ) 

- Deň otvorených dverí Francúzskeho inštitútu v Bratislave 

- Návšteva divadelného predstavenia francúzskeho súboru v Bratislave 

- Návšteva Francúzskeho inštitútu v Bratislave /prehliadka, mediatéka, stretnutie 

s veľvyslancom FR/ 

- Organizácia školského kola olympiády vo FRJ 

- Zapojenie žiakov do celoslovenskej súťaže Spievam po francúzsky 

- Účasť žiakov na Festivale frankofónnych filmov v Bratislave 

- Slávnostná akadémia GJH k 775.výročiu Trnavy 

- Účasť žiakov v krajskom a celoštátnom kole olympiády vo FRJ 

- Skúšky  z FRJ na získanie certifikátu  - DELF SCOLAIRE  A1, A2, B1, B2 – jún 2014 

 

 



 

 

2. Projekt získavania certifikátov DELF SCOLAIRE v úrovniach A1, A2, B1 

a B2 

 

     Páči sa Vám francúzština? Neváhajte a využite možnosti, ktoré Vám ponúkame 

v našom gymnáziu – prihláste sa do triedy, kde sa bude vyučovať francúzsky jazyk 

a kde budú mať tí,  ktorí veľmi chcú a sú šikovní,  možnosť získať certifikát  

z francúzskeho jazyka vo všetkých európskych úrovniach DELF SCOLAIRE A1,  A2, B1 a  

B2. 

      Privítame nielen žiakov 8-ročného gymnázia, ktorí  môžu dosiahnuť  najvyššiu 

úroveň B2 a neskôr pokračovať v úrovniach DALF C1 a C2, ale aj prvákov, ktorí sa 

francúzštinu nikdy neučili alebo majú za sebou iba začiatky...  

     Naša škola má zmluvu s Francúzskym inštitútom v Bratislave a v spolupráci s ním 

organizuje skúšky na získanie certifikátu. Môžeme sa pochváliť výbornými výsledkami 

– napr. v minulom školskom roku bolo percento úspešnosti  93 . 

 

 

3. Krúžková činnosť v šk.r. 2013/2014 

 

Príprava na DELF SCOLAIRE A2 -  Lucia Kollárová 

Krúžok latinského jazyka           -  Robert Jurík 

 

 

4. Jazyková škola 

 

     Vyučujúcou v tomto šk.r. je p. Ľubomíra Hermanová.  

     Jazyková škola funguje po celý školský rok a jej cieľom je zdokonaliť si vo  francúzskom 

jazyku všetky jazykové zručnosti, potrebné pre zvládnutie skúšok DELF SCOLAIRE. Každý 

žiak po absolvovaní kurzu získa osvedčenie o získanej úrovni spôsobilosti. 

     Ak sa rozhodnete zapísať do našej jazykovej školy na ďalší školský rok, nezabudnite tak 

urobiť do konca mája 2013. 

 

 

 



 

 

PRIPRAVUJEME: 

 -      CINÉCLUB     -    Klub priateľov francúzskeho filmu                           

    Chcete sa zdokonaliť vo francúzštine inak ako na klasickej hodine? Pozrite si francúzsky film 

v pôvodnom znení. 

KDE?       Spoločenská miestnosť 

KEDY?     1-krát do mesiaca (a začíname v novembri) 

ČAS:        v popoludňajších hodinách 

 

-       Francúzska knižnica                                                                                         

     Rád čítaš? Máš rád francúzsku literatúru? Si zvedavý/á/ a  chceš sa dozvedieť viac? 

Navštív našu francúzsku knižnicu v pavilóne A na 4. podlaží – učebňa FRJ.  

Bližšie informácie sa čoskoro dozviete. 

 

 

 

 

-      Centrum prípravy a skúšok  DELF SCOLAIRE pre stredné a základné školy 

v trnavskom regióne  

     Si žiakom/žiačkou základnej školy alebo inej strednej školy, ide ti francúzština a chcel/a by 

si tiež získať tento medzinárodne platný certifikát v 4 rôznych úrovniach? V našom gymnáziu 

je to možné! Bližšie informácie získaš v kabinete FRJ. 


