
DOMÁCÍ UČENÍ 1. ROČNÍK 2.11. 
 

Dobrý den, milé dětiJ! 
Skončily nám malé podzimní prázdniny a také začal 
nový měsíc – LISTOPAD. Měsíc, který dostal jméno 
podle toho, že všude kolem nás padá listí ze stromů. 
Nás dnes čeká matematika, český jazyk a prvouka. 
M: 
Otevřete si učebnici na straně 44 (0 prázdné kolečko) 
A Matýsek nám ukáže nové číslo, kterému říkáme 
NULA. 
Je to taková zajímavé číslo, protože jeho hodnota 
znamená, že nemáme nicJ. 
Pusťte si výukové video Matýskova Matematika str. 44 
a naučíte se i novou číslici 0 psát. Je to takový 
nakloněný oválek a nezapomeňte začít vždy nahoře a 
psaní směřovat doleva. Nejprve si opět vyzkoušejte 
pouze na prázdném papíře a napište pastelkami několik 
barevných 0. 
V příloze posílám pracovní list na procvičení. 
Cv. 1 – říkat a počítat, čeho je nula 
Cv. 2 – psaní číslice 0 (pozor na směr a dotkneme se 
horní i dolní linky) 
Cv. 3 – počítej a piš kolečka podle toho, kolik listů tam 
vidíš, dopiš správnou číslici 
Cv. 4 – piš všechna čísla, která už umíš 
 



Na procvičení si pusťte interaktivní učebnici Znázornění 
počtu pomocí číslic a Znázornění slovní úlohy pomocí 
symbolů. Odkazy zasílám v úkolech. 
 
Čj: 
 
Nejprve si pořádně zopakujeme čtení. Posílám v příloze 
čtecí list, tak si hezky sedněte, připravte si prst na 
ukazování písmenek a krásně nahlas a správné tvary.  
 
Před prázdninami jsme se naučili nové písmenko M. 
Otevřete si Živou abecedu a dnes se podíváme na 
strany 28, 29 (kolotoče) a stranu 30 (vybarvit dutá 
písmenka –  

M m     
Nakonec ještě stranu 31, kde si písmenka vystříháte a 
nalepíte ke správnému tvaru (maminky poprosíme o 
vytažení ze složky). 
A abychom nevynechali psaní, udělejte si ještě jednu 
stranu v Uvolňovacích cvičeních. 
 
Prvouka: 
Ukončili jsme učení o podzimu a začneme něčím, co já 
mám moc ráda – budeme si povídat o rodině. 



Otevřete si pracovní sešit na straně 20 a je tam hezký 
obrázek Ájiny rodiny – maminka, tatínek, Ája a bráška 
Tom, který je ještě miminko. 
Naším dnešním úkolem je, pojmenovat členy vaší 
rodiny a vaši rodinu nakreslit do prázdného domečku. 
Kdo zvládne, může připsat tiskacím i jména (u maminky 
a tatínka stačí napsat MÁMA, TÁTA). 
 
Mějte se krásně, ať se Vám učení daří. 
Vaše paní učitelka Zdeňka 
 
 
 

          



 


