
 

 

Druhé cizí jazyky 

Zvolit francouzštinu nebo němčinu? 

Ani v jednom případě nemůžete udělat chybu.  

Naučit se německy znamená osvojit si dovednost, s níž můžete zlepšit vyhlídky na svůj 

profesní i osobní život. Němčina je druhým nejdůležitějším jazykem vědy. Německo se se 

svou finanční podporou výzkumu a vývoje řadí na třetí místo na světě. Naučit se německy 

znamená přiblížit se mentalitě a kultuře našich sousedů, s nimiž nás nepojí jen společné 

hranice, ale i dlouholetá historie.  

A proč se učit francouzsky? Francouzsky mluví 

víc jak 200 miliónů lidí na pěti kontinentech, 

frankofonie zahrnuje 68 států. Znalost 

francouzštiny a angličtiny je trumf, který znásobí 

šance na mezinárodním trhu práce. Francie je 

pátou největší obchodní velmocí a otevírá dveře 

k mnoha pracovním příležitostem. Je 

mezinárodním jazykem kuchyně, módy, divadla, tance či architektury. Francouzština je 

zároveň jazykem mezinárodních vztahů, je pracovním a mezinárodním jazykem OSN, EU, 

UNESCO, NATO, MOV či Červeného kříže. Je to také jazyk tří sídel evropských institucí: 

Štrasburku, Bruselu a Lucemburku.   

Průběh výuky 

V naší škole se jako první jazyk učí samozřejmě angličtina, jako druhý jazyk němčina nebo 

francouzština. Druhý jazyk se vyučuje od primy dvě hodiny týdně, od tercie pak 3 hodiny 

týdně. Dále na vyšším gymnáziu při dostatečném zájmu otevíráme konverzaci v daném 

jazyce, která probíhá v rozsahu dvou hodin týdně. Učíme se ve skupinách po cca 15 žácích 

v kmenových učebnách nebo v moderní jazykové učebně vybavené interaktivní tabulí, 

didaktickými pomůckami a notebooky pro každého žáka.  



 

 

V němčině používáme na nižším gymnáziu učebnice Beste Freunde, nakladatelství Hueber, 

na vyšším gymnáziu učebnice Deutsch.com, nakladatelství Hueber. Ve francouzštině 

používáme na nižším gymnáziu učebnice C´est parti!, na vyšším 

gymnáziu učebnice Connexions, doplněné Entre nous. Intenzivně 

využíváme zjednodušené četby od převážně klasických autorů, 

stejně jako i autentické materiály např. písničky, videa, úryvky 

z filmů. Spolupracujeme s Goetheinstitutem a Francouzským 

institutem, připravujeme žáky na mezinárodně uznávané zkoušky 

jazykové úrovně B1 a B2.  

Akce a projekty  

Cizí jazyky používáme v praxi při různých příležitostech. Pravidelně na jaře organizuje naše 

škola projektový den nazvaný Praha v jazycích, kdy jsou žáci odkázáni na jimi studovaný 

jazyk, při příležitosti dne jazyků vznikají např. cizojazyčné komiksy, v rámci projektu IKAP 

zkoumáme staré spisy psané tzv. švabachem a mnoho dalších.  

Výjezdy a exkurze 

Každý rok naše škola pořádá několik zahraničních výjezdů, které jsou určeny pro konkrétní 

ročníky, nebo pro žáky napříč školou.  Každoročně jezdíme na vánoční trhy do Drážďan, na 

lyžařské kurzy do Rakouska, během jara organizujeme několikadenní exkurze. Takto jsme 

byli např. ve Vídni, Berlíně, Paříži, Hamburku, Mnichově, Salzburku, v Brémách, Lübecku a 

dalších.  

Soutěže 

Pravidelně se naši žáci úspěšně účastní okresních i krajských kol Olympiády v německém a 

francouzském jazyce.  
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