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Français Authentique 

Johan z Français Authentique rozpráva vo svojich 

videách a podcastoch  pomaly a zrozumiteľne 

o rôznorodých témach. Od gramatiky, bežne 

používaných výrazov až po kultúru a cestovanie.  

Ku všetkým videám a podcastom sú vždy titulky / 

transkripcia. Okrem toho, že sa k materiálom  

môžeš dostať priamo cez webovú stránku, môžeš 

skúsiť aj mobilnú aplikáciu. Alebo počúvanie 

podcastov cez ľubovoľnú aplikáciu na podcasty. 

  

INA.fr 

INA.fr (Institut National de l’Audiovisuel) zverejňuje 

zaujímavé, inšpiratívne a zábavné relácie, rozhovory 

či koncerty z rozhlasového a televízneho archívu. 

Odporúčam ale predovšetkým sledovať ich stránku 

na Facebooku. Vďaka tomu sa ti do každodennej 

pozornosti dostanú rôznorodé televízne 

"ukážky" spred niekoľkých desaťročí. Tu si napríklad 

môžeš pozrieť, čo si mysleli v roku 1980 deti o 

Mikulášovi. 

 

Verbmaps 

Francúzske slovesá sú všetko, len nie pravidelné. 

Každé druhé sa v niečom musí vymykať od normálu. 

A aby toho nebolo málo, majú Francúzi veľa rôznych 

slovesných časov a spôsobov. Netreba však zúfať, 

existuje stránka Verbmaps.com. Vďaka nej začnú 

dávať zrazu niektoré slovesá zmysel. Ak máš s 

niektorým slovesom problém, odporúčam vytlačiť 

"mapu" zo stránky, pripnúť na nástenku a trénovať. 

https://www.francaisauthentique.com/
https://www.francaisauthentique.com/videos-2/
https://www.francaisauthentique.com/podcasts/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.francaisauthentique.app&hl=fr
https://play.google.com/store/search?q=podcast&c=apps&price=1&docType=1&sp=CAFiCQoHcG9kY2FzdHoFGADAAQKKAQIIAQ%3D%3D:S:ANO1ljIBFMs
http://www.ina.fr/
https://www.facebook.com/Ina.fr/?fref=ts
https://www.facebook.com/Ina.fr/?fref=ts
https://www.facebook.com/Ina.fr/videos/1270431566336593/
http://verbmaps.com/fr/
https://www.francaisauthentique.com
http://ina.fr/
http://verbmaps.com/fr/


 

Lyrics Training 

Túto stránku ospevujem asi všade, kade chodím. 

Možno je to tým, že mám rada francúzske pesničky 

a tu ich môžem nielen počúvať, ale sa pri tom aj  

čo-to naučiť. LyricsTraining funguje jednoducho. 

Vyberieš si svoju obľúbenú pesničku, nastavíš si 

level náročnosti a dopĺňaš do textu chýbajúce slová. 

Vpravo hore si dokonca môžeš zvoliť či ich chceš 

priamo vpisovať alebo si len vyberať z možností. 

Môžeš skúsiť napríklad Je veux od Zaz. 

 

La dictée d‘Archibald 

Priprav si pero a papier (prípadne klávesnicu  

a prsty), ideme si totiž apísať diktát! Predpokladám, 

že diktáty asi na strednej neboli tvojou obľúbenou 

aktivitou, ale je načase dať im druhú šancu. Sú totiž 

skvelým cvičením na zlepšenie tvojho porozumenia, 

slovnej zásoby a pravopisu. Navyše La dictée 

d'Archibald je tak pekne spracovaný, že sa možno  

na písanie diktátu začneš aj tešiť. 

 

7 jours sur la planète 

Chceš byť v obraze a mať prehľad o tom, čo sa deje 

vo svete? A popritom si zároveň zlepšovať 

francúzštinu? Potom by sa ti mohla páčiť relácia 7 

jours sur la planète televízie TV5Monde. Každú 

sobotu si na tomto mieste môžeš pozrieť novú (25-

minútovú) časť. Aj s francúzskymi titulkami! Okrem 

toho tu nájdeš aj iné zaujímavé reportáže, diskusie 

a rozhovory. 

 

ANKI 

Tak takto nejak to vyzerá v mojom mobile, keď si 

otvorím mobilnú aplikáciu Anki, ktorá sa mi snaží 

pomôcť s učením nových slovíčok. Funguje na tzv. 

princípe Spaced Repetition, čo znamená, že sa 

slovíčka opakujú v určitých intervaloch. Tie ťažšie mi 

Anki pripomína častejšie, tie ľahké uvidím pokojne 

len raz za tri mesiace. Tak sa učím slovíčka 

kedykoľvek a kdekoľvek (aj bez internetu).  

https://lyricstraining.com/fr
https://lyricstraining.com/fr/play/zaz/je-veux/H1St7I4ml1#b7c
http://dictee.tv5monde.com/
http://dictee.tv5monde.com/
http://www.tv5mondeplus.com/toutes-les-emissions/7-jours-sur-la-planete
http://www.tv5mondeplus.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ichi2.anki&hl=sk
https://en.wikipedia.org/wiki/Spaced_repetition
https://lyricstraining.com/fr
http://dictee.tv5monde.com/
http://www.tv5mondeplus.com/toutes-les-emissions/7-jours-sur-la-planete
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ichi2.anki&hl=sk


 

Golden Moustache 

Na to, aby bola francúzština v tvojom uchu každý 

deň a aby to bola dokonca aj zábava existuje jedna 

skvelá stránka ... YouTube. Áno, viem, nič 

svetoborné. Skús si ale na YouTube vyhľadať po 

francúzsky niečo, čo ťa zaujíma (recette, jouer de la 

guitare, hocičo, čo ti napadne) a som si istá, že 

nájdeš nejakého Francúza, ktorý o tom točí 

videá. Jedným z najznámejších francúzskych 

YouTube kanálov je Golden Moustache, nájdeš tam 

zábavné scénky a paródie v rozsahu zväčša 3 až 5 

minút. A sú k nim aj francúzske titulky! Odporúčam 

napríklad video S.T.R.E.S.S. 

 

Podcast Français Facile 

Cudzí jazyk sa neučíme len preto, aby sme si mohli 

prečítať knižku alebo pozrieť film, ale aby sme ho 

mohli používať v bežnom živote. Aby sme sa bez 

problémov dohovorili v obchode, na pošte, na 

stanici či letisku. A práve takéto veci sa dajú pekne 

precvičovať na stránke Podcastfrancaisfacile.com. 

V kategórii Dialogues nájdeš množstvo užitočných 

dialógov s prepisom a cvičením. Okrem dialógov 

sú na stránke aj iné užitočné veci, rôzne texty, 

gramatika alebo výslovnosť. 

 

 

 

 

BonPatron 

Francúzsky pravopis patrí medzi tie 

najnepríjemnejšie oblasti francúzštiny. Aj pre 

samotných Francúzov. Našťastie existuje 

BonPatron.com, stránka, ktorá skontroluje tvoj text 

a vyznačí všetko, čo sa jej nezdá - nielen pravopisne, 

ale aj gramaticky. A po prejdení myšou po 

vyznačenom texte ti vedľa vyskočí okienko,  

v ktorom uvidíš rôzne návrhy správneho pravopisu 

alebo vysvetlenie gramatického javu.  

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/user/GoldenMoustacheVideo/featured
https://www.youtube.com/watch?v=cEAw22CDIMY
http://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/french-communication-dialogue-daily-life-listen-to-mp3.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/
https://bonpatron.com/fr/
https://www.youtube.com/user/GoldenMoustacheVideo/featured
http://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/french-communication-dialogue-daily-life-listen-to-mp3.html
https://bonpatron.com/fr/


 

Français avec Pierre 

Français avec Pierre je jedna z veľmi populárnych 

stránok o francúzštine, kde vyštudovaný učiteľ 

francúzštiny Pierre vysvetľuje gramatiku, rôzne 

hovorové výrazy a zákernosti francúzštiny. 

Pravidelne so svojou manželkou Noémie (ktorá nie 

je Francúzka) natáčajú nové videá. Sú vhodné aj  

pre začiatočníkov, lebo obaja hovoria dostatočne 

pomaly a k videám sú vždy aj francúzske titulky.  

Na blogu k nim navyše nájdeš aj doplňujúce 

informácie, cvičenia a transkripciu. A samozrejme  

si ich môžeš vypočuť aj ako podcasty cez  

mobilnú aplikáciu. 

 

1 jour 1 actu 

Tak toto je jedna veľmi milá stránka. Síce je určená 

hlavne pre francúzske deti, ale práve to z nej 

robí ideálne miesto pre všetkých študentov 

francúzštiny. Nájdeš tam krátke animované videá, 

ktoré jednoducho a zrozumiteľne (a veľmi 

pekne!) odpovedajú na rôzne otázky detí,  

napríklad: Comment fabrique-t-on le chocolat ?  

alebo Depuis quand Google existe ? Je veľká 

pravdepodobnosť, že budeš takejto francúzštine 

dobre rozumieť a možno sa aj niečo zaujímavé 

dozvieš. 

 

French Words 

V dnešnej dobe trávime (a strácame) na sociálnych 

sieťach viac času než by sa patrilo. Počas toho sa 

tam ale predsa len môžeme vždy aj čo-to naučiť. 

Napríklad aj po francúzsky. Stačí začať sledovať  

nejaké tie stránky vo francúzštine:  francúzske 

médiá, umelcov, značky či stránky, ktoré sa venujú 

priamo vyučovaniu francúzskeho jazyka. Napríklad 

skvelý účet French Words na Instagrame,  

kde každý deň pribúdajú bežne používané 

francúzske slovíčka, frázy či citáty (spolu s 

prekladom do angličtiny). Francúzština sa ti tak 

dostane do oka a každý deň sa na teba niečo nalepí. 

https://www.francaisavecpierre.com/
https://www.youtube.com/channel/UCVgW9ZQaGBk6fsiPgE2mYDg/videos
https://www.francaisavecpierre.com/blog/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bambuna.podcastaddict
http://www.1jour1actu.com/info-animee/
http://www.1jour1actu.com/info-animee/fabrication-chocolat/
http://www.1jour1actu.com/info-animee/depuis-quand-google-existe/
https://www.instagram.com/frenchwords/
http://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/frenchwords/
http://www.1jour1actu.com/info-animee/
https://www.francaisavecpierre.com

