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Dopravní prostředky

1. Quels moyens de transport peux-tu nommer?





2. Complète par les formes du verbe PRENDRE.

Pour aller à l’aéroport, il faut __________ un taxi.
Tu vas dans le centre-ville? __________ le métro, c’est loin.
Vous __________ souvent l’avion?
Pour aller à Prague, nous __________ le bus. 
Pour aller au cinéma, je __________ le tram.
Mes parents __________ la voiture pour aller au travail.
Qui aimerait __________ l’hélicoptère?
Luc __________ le train pour aller chez ses grands-parents.

3. Aller EN ou aller À? Classe.

Bus, bateau, moto, métro, avion, taxi, vélo, cheval, voiture, train, pied
aller en:
aller à: 

4. Forme les phrases.

Paul / prendre / le bus / Prague
Nous /  aller / voiture / la montagne
Vous / aller / pied / le cinéma
René et Pierre / prendre / l’avion / Belgique

5. Réponds en employant Y.



- Tu vas à l’école en bus?
- Oui, j’y vais en bus.
- Non, je n’y vais pas en bus, je prends le tram pour y aller.

- Vous allez à la gare en métro?

- Tes amis vont à Paris en train?

- On va à vélo chez Marc?

- Tu vas à pied au stade?

6. Traduits.

Do školy jezdím vlakem.
Ráda bych tam letěla letadlem.
K babičce a dědovi jezdíme autem. 
Musíš tam jet metrem.
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