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Třída 6.F 

 

Matematika 

Zápis: 

 

Vypracuj do školního sešitu (podle vzoru „sluníčko“ - 1. všimni si, že proti sobě leží čísla, 

která při násobení dávají žluté číslo; např. u žlutého čísla 4 nebo 16 píšeš vždy jedenkrát 

dělitele 2.2 = 4 nebo 4.4 = 16) 

1) Vyhledej všechny dělitele čísel – 12, 9, 15, 20, 30, 36. 

2) Urči všechny dělitele čísel – 10, 18, 8, 27, 28, 40. 

 

Anglický jazyk 

Užij sloveso v závorce ve správném tvaru 

In the Czech Republic children (start) START school when they are six. 

1.Where (elephants/live) DO ELEPHANTS LIVE ? 

2.My father (not work) DOESN'T WORK on Saturdays. 

3.Who (want) WANTS.a cup of tea? 

4.Mike (not go) DOESN'T GO..to our school. 

5.We (not have) DON'T HAVE a theatre in our town. 

6.Timothy (have) HAS.three sisters and a brother. 

7.What time (you/get up) DO YOU GET UP on week days? 

8.Why (she/use) DOES SHE USE so much sugar? 



Německý jazyk 

Opakování slovní zásoby L2/M2 – PS: 40/13 

Klíč k řešení cvičení: PS: 36/2 

• Herr Weigel – Guten Tag, wie geht es Ihnen? – vykání 

• Bettina – Hallo, wie geht es dir? - tykání 

• Frau Schulz – Guten Tag, wie geht es Ihnen? – vykání 

• Frau Bauer – Guten Tag, wie geht es Ihnen? – vykání 

• Markus – Hallo, wie geht es dir? – tykání 

• Sabine – Hallo, wie geht es dir? – tykání 

Klíč k řešení cvičení: PS: 36/1 

• Hallo – wie geht´s dir? – 1.BUBLINA 

• Guten Tag – wie geht´s Ihnen? – 2.BUBLINA 

PAMATUJ! Wie geht´s dir? Znamená to samé jako Wie geht es dir? - Jak s ti daří? – 

tykání - akorát s tím apostrofem - ´ - je to zkráceno 

PAMATUJ! Wie geht´s Ihnen? Znamená to samé jako Wie geht es Ihnen? – Jak se Vám 

daří? – vykání - akorát s tím apostrofem - ´- je to zkráceno 

 

Francouzský jazyk 

Les Pâques = Velikonoce 

Podívat se na video Foufou et Pâques a vypsat do slovníčku slovíčka tato 

slovíčka s velikonoční tématikou (včetně členu! – pozor zda se jedná o ženský 

nebo mužský rod!) 

https://www.youtube.com/watch?v=kH3etSNbi6s 

                        podívat se na Legendu o velikonočních zvonech 

https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0 

pozn. Sonner = zvonit 

v češtině popsat příběh – kdy a proč zvony nezvoní? 

 

Je vous souhaite de passer de joyeuses Pâques! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kH3etSNbi6s
https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0


 

Corrigés 

Page 28, excercise 1 

1. Vous travaillez à Marseille. 

2. Ton frère prend le bus à quelle heure? 

3. On habite au 2 rue Pascal. (v první osobě by tvar slovesa byl stejný, ale tvar 

zájmena J‘) 

4. Tu déjeunes beaucup le matin! 

5. Tu faites les devoirs? 

6. Je vais au collège Émile Zola. 

Page 28, excercise 2 

1. Le fils Dupont habite à Paris.  

2. Le français est une belle langue. (Il est la langue française mais le français) 

3. Que fait le jeu vidéo de Pierre ici? 

4. Les cours commencent à quelle heure? 

5. L’adresse de Pierre n’est pas corrent. 

Page 28, excercise 3 

1. Je prendsdéjeunedîne 

2. Tu prendsdéjenunesdînes 

3. Il prenddéjeunedîne 

4. Nous prenonsdéjeunonsdînons 

5. Vous prenezdéjeunezdînez 

6. Ils prennentdéjeunentdînent 

La traduction: 

Snídám v 7:30. Je prends mon petit-déjeuner à sept heures et demie. 

Večer se dívám na televizi.Je regarde la télé le soir. 

Sprchuji se ve 22 hodin. Je prends ma douche à 22 heures. 

Dělám úkoly.Je fais mes devoirs. 

Mluvím anglicky a francouzsky.Je parle français et anglais. 

Nejezdím na kole, jsem doma a hraji hry. 

Je ne fais pas du vélo, je suis à la maison et je joue les jeux. 

Chtěl bych jít do školy. Je voudrais allez à l’école. 

 

 

 



 

Page 28, excercise 4 

1. Déjeunons 

2. Prennent 

3. Regerdez 

4. Cherchent 

5. Prenons 

6. Écoutent 

7. Dînez 

8. Prends 

 

1. 4. 

Vous prenez l’avion. 

Elle prend un bain. 

Tu prends un jus d’orange 

Il prend un croissant. 

Ils prennent un déjeuner. 

Nous prenons un train pour rentrer chez nous. 

Je prends ton cheval avec ma dame. 

 

Dějepis 

• Přečíst a vypsat 

o Rozkvět Athén po řecko-perských válkách – str. 73 

o Válka mezi Athénami a Spartou – str. 74 

• K tomu opět doporučuji videovýpisky z dějepisu – Peloponéská válka 

https://www.youtube.com/watch?v=T6Y5UApmCEg&t=186s 

https://www.youtube.com/watch?v=T6Y5UApmCEg&t=186s

