
DOMÁCÍ UČENÍ 1. ROČNÍK 4. 11. 
 
Dobrý den, milé děti! 
Je středa, půlí se pracovní týden a my máme před 
sebou matematiku, český jazyk a trochu víc psaní a 
čtení. 
M: Dnešní učení je v PS na straně 46 (0 prázdný 
trojúhelník). 
Cv. 1 – přečti, vytvoř otázku a potom odpověď a piš 
znaménka ><=. Je to jednoduché, porovnáte, kdo 
nasbíral více listů. 
Cv. 2 – piš znaménka ><= 
Cv. 3 – pokračujte v řadě. Dělaly jste včera 
v Procvičování s Matýskem J, tak to bude hračka. 
Pozor, jestli náhodou nemáte počítat pozpátku (opět 
zkontrolujte první a poslední nebo následující číslo)! 
Teď si chvíli odpočiňte od psaní a v odkazech posílám 
procvičení na interaktivní tabuli Výpočet podle 
znázornění a Porovnávání. 
Trochu jste si „pohrály“ a můžeme se pustit ještě do 
Procvičování s Matýskem. Najděte si stranu 21 (0 
prázdný trojúhelník) a pracovat co nejvíc samostatně 
(bez maminkyJ). Chyba nás přece taky učí!   
Cv. 1 – počítej a piš výsledky 
Cv. 2 – počítej a piš (Které číslo máme rozložené?) 
Cv. 3 – pouze pro zájemce, dnes už jste počítaly dost 
 



ČJ: Nejprve si vezměte včerejší listy na čtení a zkuste 
potrénovat čtení slabik na listě 1 B. Jsem zvědavá, jak 
vám to jde. Pokud by maminky měly možnost nahrát 
kousek čtení a poslat přes WhatsApp nebo Messenger, 
byla bych moc rádaJ. 
ŽA otevřete na straně 37 a zkuste si slabiky správně 
přiřadit k obrázkům a potom zase obrázky ke slabikám 
(vše máte doma ve složce). 
Na straně 38 je práce se slabikami také, ale dolepovat 
budete nejprve ve cv. 3 psací tvary a ve cv. 4 tiskací 
tvary. Dejte si pozor, kde je velké písmenko na začátku!  
 
Psaní: Už jste dlouho stříhaly a lepily, proto si trošku 
ruku uvolněte a udělejte stránku v Uvolňovacích 
cvicích. Pokud už má někdo celou hotovou, posílám 
námět k vytištění. 



 



Čtení: Dnes si čtení spojíme s vyvozením nového 
písmenka – písmenka E. 
Otevřete si ŽA na straně 39 a nejprve si ho nahoře 
prohlédněte. Velké tiskací E a malé tiskací e.  
Potom si vezměte čtyři pastelky a do rámečku napište 
krásná barevná E. 

A teď si opět zkusíme 
zahrát? Kolik vymyslíte 
slov, která začínají na 
písmenko E? To není 
vůbec jednoduché 
písmeno, tak jsem 
zvědaváJ. 
 
Prohlédněte si všechny 
čtyři tvary a správně je 
pojmenujte. Potom si 
vystříhejte tvary 
písmenka E, které máte 
doma ve složce. 
  
 
 

 
V přiložené omalovánce spojte písmenko E se správným 
obrázkem. Prozradím, že kluk se jmenuje Eda. Zbylé 
obrázky vybarvěte. 
 



 

 
 
 
A v ŽA pospojujte první kolotoč na straně 43. 
 
Dnes jste udělaly spoustu práce, a to si zaslouží už 
odpočinek. Zítra budeme vyrábět ESKYMÁKA, tak se na 
to připravteJ.  
 
Hezké odpoledne přeje paní učitelka Zdeňka 


