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Učební materiál 

Sada: Gramatika a slovní zásoba. 

Téma: Verbes du 1er groupe + être 

Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena  

Předmět: Francouzský jazyk 

Ročník: 3. ročník NG 

Využití: Učební materiál k procvičování. 

 

Anotace:  

Studijní materiál „Verbes du 1er groupe + être“ slouží k procvičení 

nepravidelného slovesa „être“ a zároveň k procvičení základních 

sloves 1. třídy.  

Studenti si ověřují svoje znalosti prostřednictvím různých aktivit. 

Individuální formu práce střídá práce ve dvojici či v rámci celé 

skupiny. Materiál obsahuje klíč k vybraným cvičením. 
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1. Vytvořte správné dvojice: 

 

A   nous                                  1  n´es pas  

 

B    je                                      2   sont 

 

C    il                                      3   n´est pas 

 

D   vous                                 4   sommes 

 

E   tu                                      5   suis 

 

F   elles                                   6   êtes 
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2. Doplňte písmenka do tvarů slovesa 

„être“ a doplňte odpovídající zájmena: 

 

a)    . t . s                 b)    . . i .        

c)   . . mm . .            d)   . o . .  

e)   . s .                      f)   . s        
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3. Odhalte v popletených písmenkách 

slovesa 1.třídy: 

a) ERSAND 

b) HCRATNE 

c) GARDRERE 

d) REMAI 

e) IRETBAH 

f) VERILALATR 
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4.Vyčasujte písemně a ústně sloveso 

„chercher“:   

5. Napište správné tvary sloves, 

výrazy přečtěte ve francouzštině 

a přeložte do češtiny. Červenou 

barvou napište záporky.  

(práce ve dvojici) 

 

a) je (aimer)     

b) nous (chercher) 

c) ils (danser)        

d) tu (parler) 

e) ils (habiter)       

f) elle (chanter) 

g) vous (être)            

h) tu  (être) 

i) elles (trouver) 

j) nous (travailler) 
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6. Vytvořte 3 způsoby otázku  

k odpovědi: Je parle français. 

 

a) tykejte:  

 

 

b) vykejte:  
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7. La récapitulation: 

Formou pantomimy předveďte tato 

slovesa: 

a) aimer 

b) habiter 

c) écouter 

d) danser 

e) chanter 

f) chercher 

g) parler 

h) regarder 

i) travailler 

j) adorer 

k) plaisanter 

l) arriver 
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Corrigés : 

 
2. Doplňte písmenka do tvarů slovesa  

„être“ a doplňte odpovídající zájmena: 

a)   vous êtes                 

b)   je suis        

c)   nous sommes         

d)   ils (elles) sont  

e)   il (elle) est                       

f)   tu es        
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3. Odhalte v popletených písmenkách 

slovesa 1.třídy: 

a) DANSER 

b) CHANTER 

c) REGARDER 

d) AIMER 

e) HABITER 

f) TRAVAILLER 
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4.Vyčasujte písemně a ústně sloveso 

„chercher“:   

 

                  chercher 

1. je cherche          1. nous cherchons 

2. tu cherches        2. vous cherchez 

3. il cherche           3. ils cherchent     

  elle cherche             elles cherchent 
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5. Napište správné tvary sloves, 

výrazy přečtěte ve francouzštině 

a přeložte do češtiny. Červenou 

barvou napište záporky.  

(práce ve dvojici) 

 

a) j´aime     

b) nous cherchons 

c) ils dansent        

d) tu parles 

e) ils habitent       

f) elle chante 

g) vous êtes*            

h) tu es* 

i) elles trouvent 

j) nous travaillons 
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* tvar nepravidelného slovesa 

„être“ 

 

 

 

 

 

a) je n´aime pas    

b) nous ne cherchons pas 

c) ils ne dansent  pas      

d) tu ne parles pas 

e) ils n´habitent pas      

f) elle ne chante pas  

g) vous n´êtes pas          

h) tu n´es pas 

i) elles ne trouvent pas 

j) nous ne travaillons pas 
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6. Vytvořte 3 způsoby otázku  

k odpovědi: Je parle français. 

 

a) tykejte: 

1. intonace: Tu parles français? 

2. Est-ce que tu parles français? 

3. inverze: Parles-tu français? 

 

b) vykejte:  
 

1. intonace: Vous parlez français? 

2. Est-ce que vous parlez français? 

3. inverze: Parlez-vous français? 

 


