
DOMÁCÍ UČENÍ 1. ROČNÍK 3.11. 
 
Dobrý den, dětiJ. 
Opět nás dnes čeká procvičování z matematiky, 
českého jazyka a v prvouce povídání o rodině. 
M: Včera jsme se seznámili s novou číslicí, která se 
jmenuje NULA. Otevřete si pracovní sešit na straně 45 
(0 prázdný čtvereček). 
Cv. 1 – piš pomocí koleček a dopiš číslici 
Cv. 2 – přečti a nakresli kolečka podle číslice nad 
provázkem (navlékáme korálky) 
Cv. 3 – přečti a vybarvi podle pokynů 
Cv. 4 – nakresli barevné kolečko (podle barvy rámečku) 
na číselnou osu kam patří a napiš číslici 
Cv. 5 – vyhledej v obrázku číslo a napiš ho do správného 
rámečku 
Cv. 6 – vybarvi políčko s číslicí 0 bleděmodře a s číslicí 5 
tmavomodře. 
V Procvičování s Matýskem si najděte stranu 20 (také 0 
prázdný čtvereček) a zkuste všechna cvičení. 
Cv. 1 – doplnění řady číselné osy (pozor, někdy 
počítáme i pozadu – podívej se vždy na první a poslední 
číslo) 
Cv. 2 – počítání příkladů 
Cv. 3 – rozklady (můžete si vzít na pomoc třeba knoflíky 
nebo korálky a vzpomeňte si, jak jsme to dělali pomocí 
panáčka, kterému jsme dali předměty do pravé ruky a 
do levé ruky, dobré je také dát před sebe dva malé  



talířky, připravit si počet, který máte dělit a odpočítávat 
na talířky) 
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ČJ:    
Už znáte velkou řadu písmenek a já jsem vám včera 
poslala Čtecí list na procvičování. Nezapomeňte 
správně vyslovovat podle toho, kdy se zvuk volá, tlačí a 
kdy syčí. Čtěte každý den, je to důležité! 
Dnes najdete v odkazech ode mne krátké video na 
zopakování tvarů a správné výslovnosti, a ještě si 
přidáme nové slabiky s písmenkem L. 
Abyste se dobře nastartovaly na práci, otevřete si 
nejprve Živou abecedu na stranách 32 a 33. Najdete 
tam uvolňovací obrázky medvěda a motýlka. 
Obtáhněte tvary písmenka a potom pastelkami i 
zvířátka.  
Strana 34 je doplňování písmenek. Prohlédněte si 
obrázek, první je MĚSÍC a napište do rámečků Mm. 
A teď přišel čas na video v odkazu, abychom se naučili 
číst nové slabiky.  
Zkuste si je teď potrénovat (v příloze je pracovní list). 
 
Prvouka: 



Včera jste měli nakreslit vaši rodinu. Jsem moc zvědavá, 
jak se vám obrázky povedly. Dnes se podíváme na 
stranu 21, která nám ukazuje, jaké to je, když je doma 
miminkoJ. To je práce! A také si seřadíme, kdo je 
nejstarší a kdo nejmladší. 
Pusťte se do toho.  
 
A nakonec si ještě můžete pustit pohádku O třech 
medvědech, abyste věděli, jaký obrázek nakreslit do 
Živé abecedy na stranu 35.  
 
Mějte se krásně, MOC MOC vás zdravím. 
Vaše paní učitelka Zdeňka  
 
  
  
 
 
 
 
 
 


