6 TIPŮ NA RESTART
FRANCOUZŠTINY
POŘIZUJTE SI FRANCOUZSKÉ
VERZE KNIH, KTERÉ ZNÁTE
Máte nějaké oblíbené knihy, které jste četli v češtině a
znáte je skoro nazpaměť? Pořiďte si je ve francouzštině
a pusťte se do nich. Tím, že víte, o čem kniha je, vám
čtení ve francouzštině půjde lépe. Co takhle Harry
Potter, sága Stmívání, Malý princ nebo knihy od
Laurenta Gounella?

SLEDUJTE SVÉ OBLÍBENÉ
SERIÁLY VE FRANCOUZŠTINĚ
Máte nějaký oblíbený seriál, který dobře znáte?
Sledujte i jeho francouzskou verzi, pokud existuje. Na
Netflixu se například můžete dívat ve francouzštině na
Přátele nebo na Teorii velkého třesku. Pusťte si ten
samý díl v několika jazykových verzích.

MLUVTE SAMI SE SEBOU
Když se nějak francouzštině věnujete, mluvte u toho
nahlas. Čtěte si nahlas, opakujte, co slyšíte, zpívejte
nahlas. Tak se vám jazyk lépe zafixuje. Můžete to
rovnou spojit třeba se sledováním seriálu. Opakujte po
hercích jejich repliky. Nebo si jen tak vyprávějte, co
děláte, co jste dělali, popisujte věci kolem sebe.

SLEDUJTE ZPRÁVY VE
FRANCOUZŠTINĚ
Sledujte denní zprávy i na nějakém francouzském
zpravodajském serveru a přečtěte si světové zprávy i
tam. Uvidíte, že spoustě věcí budete rozumět, když už
víte, o co jde.

PŘEPNĚTE SVÉ HOBBY DO
FRANCOUZŠTINY
Najděte si, jak se váš koníček jmenuje francouzsky, a
dohledejte si k němu informace ve francouzštině. Když
už o něm něco víte, uvidíte, jak pro vás bude snadné
porozumět různým návodům či postupům. Nádherně
si obohatíte nejen slovní zásobu, ale i ten koníček.

PIŠTE SI, CO VÁS ZAUJME
Pořiďte si nějaký pěkný blok nebo zápisník, nejlépe
třeba s nějakým francouzským vzorem. Do něj si pište
nejrůznější francouzské citáty, úryvky z knih, zajímavé
věty, apod. A co nejčastěji si jím listujte, pročítejte si ho
a své nejoblíbenější pasáže se naučte nazpaměť.

POKUD VÁS RESTART FRANCOUZŠTINY LÁKÁ, VÍCE TIPŮ
NAJDETE V E-KURZU PUSŤTE SI VÍC FRANCOUZŠTINY DO
ŽIVOTA.

VÍCE NAJDETE NA STRÁNKÁCH:
www.restartujtefrancouzstinu.cz

