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U Josefa 118, 530 09 Pardubice
Maturitní okruhy 2016/2017
Francouzský jazyk
1. Mon autobiographie – Má autobiografie
2. Ma carrière – Moje kariéra
3. Le corps humain+la santé – Lidské tělo a zdraví
4. Le monde du travail – Svět práce
5. La République tchèque – geographie, tourisme, systeme politique – Česká republika –
geografie, turismus, politický systém
6. La ville, le logement – les types de logement, l´orientation dans la ville - Bydlení
7. La vie en ville ou a la campagne – Život na městě a na venkově
8. La mode+le vêtements-les femmes, les hommes, les boutiques, les saisons – Móda a
oblékání
9. Paris-plan, monuments, importance - Paříž
10. La France – geographie, tourisme, régions – Francie – geografie, turismus, regiony
11. La France – systeme politique, culture, fêtes – Francie – politický systém, kultura,
svátky
12. La francophonie – qu´est-ce que c´est: les pays, les fêtes - Frankofonie – země, svátky
13. Les repas- la cuisine tchèque et française, des recettes, moi et la cuisine – Kuchyně –
v ČR a ve Francii
14. La famille – les membres, l´importance, le rôle – Rodina – členové, sociální status
dnes
15. Les animaux, les ZOOs – Zvířata a příroda
16. Le temps libre – les loisirs des Tchèques, des Françis, mes dadas – Volný čas, trávení
volného času ve Francii a v ČR
17. L´Union Européenne – les infos essentielles, les + et les – - Evropská Unie
18. La météo-les saisons – Počasí, roční období
19. Les voyages - Cestování
20. Le sport dans ma vie - Sport
21. Les pays francophones – en Europe et hors d´Europe, leur présentation – Frankofonní
země v Evropě mimo Evropu
22. La culture dans ma vie – la musique, le cinéma, le théâtre – Kulturní život
23. Faire les cours – les magasins- Nakupování
24. Ma vie quotidienne – la journee scolaire, mon weekend – Můj každodenní život
25. Mon pays préféré – pays selon votre choix, description, tourisme – Má oblíbená země
v. r.
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