
Materiály k samostudiu 

Středa 1. dubna 

VI.E 

Francouzský jazyk 

 Do sešitu na gramatiku: 

Sloveso PRENDRE (sloveso 3. třídy) – Vzít (si), brát, dát si, uchopit… 

 For exemple: Prendre la douche – „dát si“ sprchu 

   Prendre le petit déjeuner – vzít si/ dát si snídani 

   Prendre un café – dát si kávu 

   Prendre une jupe sur soi – vzít si na sebe sukni 

  Conjugation: 

    Je prends   Nous prenons 

    Tu prends   Vous prenez 

    Il/Elle prend   Ils/Elles Prennent  

Pomocí stránky https://conjugator.reverso.net/conjugation-french-verb-

prendre.html naposlouchat výslovnost – v modrém rámečku je zde infinitiv, vlevo 

pod tím Inficatif présent = tedy oznamovací způsob přítomný – pokud najedeš na 

vyčasovaný tvar slovesa, vpravo se objeví reproduktor 😊 

 Přepiš do sešitu tyto věty. Doplň vhodným tvarem slovesa prendre: 

 Vous ______________________ l’avion. (un avion = letadlo) 

 Elle ____________________ un bain (un bain = koupel) 

 Tu ____________________ un jus d’orange. 

 Il________________________ un croissant. 

 Ils ___________________ un déjeuner. 

 Nous _________________ un train pour rentrer chez nous. 

 Je ____________ ton cheval avec ma dame. (Vzal jsem tvého koně svou 

dámou – šachy) 

 A trochu z aktualit… Ve Francii pouliční reklamy zaplnil tento slogan. Přelož si ho. Rester je 

pravidelné sloveso první třídy. Redeviendra je budoucí čas od slovesa redevenir = znovu se 

stát. Všimni si použití osobních zájmen. A hlavně… drž se tím, co nám tento vzkaz říká 😊 

https://conjugator.reverso.net/conjugation-french-verb-prendre.html
https://conjugator.reverso.net/conjugation-french-verb-prendre.html


 

Pokud máš nějaký úkol, který bys potřeboval/a zkontrolovat (např. Ma journée idéale) 

nezapomeň mi to poslat 😊 

Německý jazyk  

1.  Opakování slovní zásoby – Lektion 3, Modul 2 – názvy zvířat 

Doplňte si slovíčka: das Meerschweinchen – morče, die Schildkröte – želva 

2. Názvy zvířat v množném čísle  - viz tabulka – učebnice str. 62/9 

Člen určitý je v množ. čísle stejný pro všechmy 3 rody – die (např. Die Hunde, 

die Katzen, die Pferde), člen neurčitý se v množ. čísle nepoužívá. 

3. PS: 42/6 + 43/7,8 

 

Na procvičení si můžete s rodiči nebo sourozenci zahrát hru s kartičkami zvířat 

(viz učebnice str. 63/11) 
 

Matematika  

 Opakujeme – Rozklad na součin prvočísel (na prvočinitele) 

Písemně vypracuj do školního sešitu 
1. Rozlož na prvočinitele čísla 

12, 18, 42, 125, 420, 56, 96, 28 
2. Rozlož na součin prvočísel 

24, 52, 57, 64, 14, 75, 48, 108 



Podle vzoru: (kroužkuj si prvočísla) 

 

 


