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Téma hodiny  Faire   
Druh materiálu Pracovní list - lexikum 

Anotace 

 
Faire a jeho vazby,prohloubení  slovní zásoby.Práce ve skupinách – anketa „Co 

kdo kdy dělá“. Porozumění textu. Rozhovor na základě nově získané slovní 

zásoby. 

 
 

 

F A I R E 
 
 

1. Complete le verbe faire. 
 

Qu´est-ce que tu ………….. ? 
Il …………… des exercices. 
Nous …………….. un devoir. 
Ils aiment …………… un bonhomme de neige. 
Qu´est-ce que vous ……………. dimanche?  
Je ………….. beaucoup de choses maintenant. 
 
 
2. Écris un équivalent tcheque. 

 
Faire du sport     faire du vélo 
Faire de la natation    faire du skate 
Faire de l´athlétisme    faire du football 
Faire du ski     faire des promenades 
Faire  la cuisine     faire des études 
Faire des achats    faire du cheval 
Faire la chambre    faire la vaisselle 
 
 



 
3. Relie : 

 
Je fais du vélo     a la maison 
Nous faisons du ski    au parc 
Ils font de l´athlétisme    avec un grand ballon 
Vous faites vos devoirs    a la montagne 
Qu´est-ce que tu fais    au stade 
Il fait du football     dans le jardin 
 
 
 
 
 
4. Travaille par groupes de 3, complete le tableau , utilise les expressions : 
jamais, souvent, une fois par semaine… 
 
 

 Faire du 
vélo 

Faire 
des 
achats 

Faire des 
promenades 

Faire de 
la 
natation 

Faire les 
devoirs 

Faire du 
cheval 

Faire la 
vaisselle 

A        

B        

 
 
  
5. Forme le dialogue suivant : 

 
Zeptej  se spolužáka, co dělá v úterý. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Odpoví, že chodí plavat a v pátek také. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Zeptej se, co dělá ve středu. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Odpoví, že ve středu hraje fotbal. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Zeptej se, jestli má volno v pondělí. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Odpoví, že ano a že chodí ven s kamarády. Zeptá se tě, co děláš ty. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Odpověz, že taky chodíš ven s kamarády, díváš se na televizi a surfuješ po internetu. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 



 
Zeptá se tě, jestli tě to baví. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Odpověz, že to máš moc rád(a). 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

 


