
Materiály k samostudiu 

Pátek 17. dubna 

VI.E 

Francouzský jazyk 

 Opakování sloves être a avoir 

Vyplň pracovní list na liveworksheets. Pozor, tentokrát se Ti po odeslání neukážou správné a 

špatné odpovědi – to posoudím až já (vyhodnocení pošlu emailem). Nejprve si pořádně přečti 

a přelož větu, ať víš, co skutečně máš doplnit. (Vyplnit do čtvrtka 16.4. 14:00 prosím) 

Expressions utiles  

être contant (e) = být spokojený, šťastný 

être désolé = omlouvat se (Tu es désolé = Je ti to líto, omlouváš se) 

avoir faim = mít hlad 

(ingénieur = inženýr) 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3

%A8re_(FLE)/%C3%8Atre_et_avoir/Avoir_-_%C3%AAtre_bd30181uj 

Německý jazyk 

 Opakování a procvičování - 3.lekce, Modul 2 

 

 Pracovní sešit - str.46/16 – utvořte a napište otázky k uvedeným větám 

 Pracovní sešit – str.47/18 – doplňovací cvičení 

 Procvičování probrané látky – online testy na webových stránkách nakladatelství 
Klett: 

www.klett.cz/online,  na konci testů je vyhodnocení 

Výběr učebnice: Wir neu 1 

Výběr kapitoly:  Mautzi, unsere Katze 

 

Český jazyk 

Do sešitu 

Nadpis – Vypravování 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/%C3%8Atre_et_avoir/Avoir_-_%C3%AAtre_bd30181uj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/%C3%8Atre_et_avoir/Avoir_-_%C3%AAtre_bd30181uj
http://www.klett.cz/online


Základem vypravování je děj. 

Vypravujeme o tom, co se nám skutečně stalo, co jsme viděli, co jsme zažili. Snaha 

zachytit jedinečnou událost.  

Příběh vypravujeme v časové posloupnosti (nepřeskakujeme!! Jednotlivé kroky). 

Důležitá část vyprávění je dějové napětí. 

Ve vyprávění používáme přímou řeč - „uvozovky”  

 

Osnova vyprávění 

 

1. Úvod (uvedení do děje) - expozice 

 Čtenáře uvedeme do děje, aby pochopil danou situaci.  

 V této části sdělíme čtenáři, kde se příběh odehrává  

 

2. Zápletka – kolize 

 Část, kdy začíná děj 

 Přidáváme podrobnosti o ději (z jakého důvodu se děj odehrává) 

 

3. Vyvrcholení zápletky– krize 

 Část kdy se dosavadní děj určitým způsobem nabourá 

 

4. Zvrat (komplikace) – peripetie 

 Aby nebyl příběh příliš jednoduchý, musí se děj „nabourat“ ještě trochu více 

 Nečekané komplikace 

 

5. Závěr – rozuzlení 

 Šťastný či špatný konec, záleží jen Vás  

 

Používat správná dějová slovesa. 

Používat spisovnou češtinu, v uvozovkách je možné využít hovor. češ. 

 

Anglický jazyk 

 Read one more again the text about George’s apple crumble (p.50) 

 Excercise book – pages 40/41, excerices 1 – 4 


