
SLOVESO FAIRE – 3. slovesná třída 

Faire - dělat 

Je fais 

Tu fais 

Il fait 

Nous faisons 

Vous faites 

Ils font 

 

Pust´te si následující video a opakujte výslovnost tvarů slovesa FAIRE. 

faire au présent de l'indicatif - La-conjugaison.fr 

 

 

Přepište si výše uvedené tvary prosím do sešitu.  A také si opište následující příkladové věty 

Je fais mes devoirs. Dělám domácí úkoly. 

Tu ne fais rien. Neděláš nic. 

Personne ne fait rien. Nikdo nic nedělá. 

Cela ne fait rien. To nevadí. To nic. 

Nous faisons dodo. Hajinkáme/Spinkáme. 

Vous faites une dépression. Máte depresi. Trpíte depresí. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpO4sA9JyeI


Deux et deux font quatre. Dvě a dvě jsou čtyři. 

 

Povšimněte si použití neosobního “il” (obdoba českého ono) a opiště prosím 

 

Il fait chaud. Je teplo. (Ono) je teplo. 

Il fait froid. Je zima. 

Il fait nuit. Je tma. 

 

Račte se podívat na toto sloveso do slovníku LAROUSSE       

https://larousse.fr/conjugaison/francais/faire/4599 

 

 

Poslechněte si první dvě a půl minuty z proslovu francouzského prezidenta E. Macrona. 

Gilets jaunes : le discours intégral d'Emmanuel Macron 

 

 

 

Která z následujících slov a slovních spojení použil? 

1. l´Asie 

2. violence 

https://larousse.fr/conjugaison/francais/faire/4599
https://www.youtube.com/watch?v=2RV3_7Dz56o


3. profiter (profitovat, mít zisk, 1. slovesná třída) 

4. la république 

5. le cahier 

6. ses opinions (une opinion - názor) 

7. ministre (un ministre – ministr) 

8. année (une année - rok) 

9. mois (un mois - měsíc) 

Klíč naleznete na konci dokumentu. 

 

Utvořte věty z těchto slov. Slovosled bývá: podmět, přísudek, předmět, příslovečná určení. 

Ce – est – n´  -- moi   -- pas 

André - je  -   appelle -  m´ 

francaise – ma – Anne-Marie – copine – est 

amis -  ses - présente - il 

Vous – joli – tres – etes 

Klíč naleznete na konci tohoto dokumentu. 

 

DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ SLOVO do každé věty. Vždy 1 slovo. 

J´ai beaucoup ___ choses. 

Ils ont ___ stylo. 

Voila le sac ___ Jacques. 

Ils sont ___ Afrique. 

Il n´y a pas ___ quoi. 

Vous etes ___ Canada. (v Kanadě) 

Qu´est-ce qu´il ___ a sur la table? 

 

Klíč 

KLIC POSLECH 

Ano: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 

NE: 1,5 

 

 

Ce n´est pas moi. 



Je m´appelle André. 

Anne-Marie est ma copine francaise. 

Il présente ses amis. 

Vous etes tres joli. 
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