Materiály k samostudiu
Pátek 3. dubna
VI.E
Francouzský jazyk






Do sešitů na gramatiku
1. Le présent continu = přítomný čas průběhový
 Vyjadřuje právě probíhající jevy – to, co se děje ve chvíli, kdy větu říkám
 Moi, je suis en train d’expliqer le présent continu – Já právě vysvětluji
přítomný čas průběhový.
 Formation/Tvoření:
 Sujet + être (au présent) + en train de + verbe (infinitif)
 Podmět + sloveso être v přítomném čase prostém + en train de +
významové sloveso v infinitivu
 Je suis en train d’écrire – Právě píšu
Uč. 41/4 – sleduj se mnou
1. Ils ne se baignent pas? (oni se nekoupou?) – Non, ils sont en train de jouer au foot
(Ne, zrovna hrají fotbal)
2. Le téléphone ne marche pas? (Ten telefon nefunguje?) – Je suis en train de chercher
un réparateur de téléphone. (už hledám opraváře na telefony)
3. Pourquoi tu ne prends pas ta douche maintenant? Je suis en train de prendre mon
petit déjeuner.
4. Tu n’écutes pas de la musique? Non, je suis en train de lire un livre.
5. Vous n’allez pas au lit? Non, on est en train de regarder la télé.
Uč. 40/7
1. Vyber si 3 obrázky (z čísel 2 – 8) a napiš, co lidé na obrázku dělají. Použij vždy oba
přítomné časy
2. Příklad:
 Ils sont en train de faire du vélo.
 Ils font du vélo.

Německý jazyk

1. Nová slovní zásoba – PS – str. 59/60 – vypište do sešitu slovíčka označující jídlo,
ovoce a zeleninu
2. Sloveso mögen – mít rád (někoho, něco)
Používá se i ve významu – co máš rád/a k jídlu a k pití (Was magst du?)
Učebnice str. 64/14 - spojte zvířátko s jeho oblíbeným jídlem
3. PS: 43/9 + 44/10,11
Český jazyk


uč. str. 130/ 1 a, b, c, d, e

Anglický jazyk



Let’s practice
o There are two links to two online worksheets
o https://www.liveworksheets.com/ui4319uo
o https://www.liveworksheets.com/qf7369tb
o After completing the worksheets, send me the results by mail – when you press
Finish!! there’s a question if you want to see the the results or send them to teacher
by mail – and you want to send them 😊
o You have to fill in a name, class, subject and my mail (kuprova.perina@seznam.cz)
o Then the results will be send to me and also they appear on your screen

