
DOMÁCÍ UČENÍ 1. ROČNÍK 9. 11. 
 
Dobrý den, milé dětiJ. 
Doufám, že jste si užily víkend a pustíme se opět do 
práce. Trochu matematiky, českého jazyka a prvouky. 
M: PS si otevřete na straně 49 (0 plné černé kolečko). 
Cv. 1 – přečti, vytvoř otázku a potom odpověď a piš 
příklady. Větřík nám odfoukával listy, proto musíme 
použít znaménko mínus. 
Cv. 2 – přečti a piš znázornění kolečky a potom příklad 
Cv. 3 – čti příklady ve sloupečcích a počítej (můžete 
pomocí prstů, ale někdo zvládne už i z hlavyJ). 
Jeden sloupeček si vyberte a zkuste ho opět přepsat do 
čtverečkovaného papíru. 
 
V interaktivní učebnici (v odkazech) si můžete 
vyzkoušet Znázornění slovní úlohy pomocí symbolů a ve 
druhém odkazu Porovnávání (vyberete vhodné 
znaménko <>=). 
 
Čj: Nejdřív opět potrénovat čtení slabik na listě, protože 
to je MOC důležitéJ! 
V ŽA si dnes nalistujte stranu 49, kde na vás čekají 
písmenka na nastříhání a nalepení ke správnému tvaru 
(maminky vytáhnou ze složky).  
Na stranách 50 a 51 jsou nahoře písmenka E a pod nimi 
obrázky na uvolnění ruky – pštros emu a Eskymák. 



Na straně 52 si musíte pořádně prohlédnout obrázky, 
abyste věděly, jaké písmenko dopsat. První obrázek je 
jasný, je na něm Eskymák a do rámečku napíšete velké 
tiskací E a malé tiskací e. 
Kdopak pozná, jaká pohádka se ukrývá na straně 53? 
Někdo ji třeba zná a někdo ne. V odkazech pohádku 
najdete a podívejte se na ni, abyste mohly nakreslit 
pěkný obrázek do rámečku.    
A ještě si dnes vyzkoušíme psaní prvního písmenka, 
které budeme psát do písanky. V příloze najdete dva 
PL. Jeden, kde si písmenko e vyzkoušíte a druhý, kde 
jsem vám nakreslila, jak písmenko e nemá vypadatL. 
Ale, není vůbec těžké, nebojte seJ. 
Nejdřív ale poprosíme maminky, aby vám pustily video, 
kde se o psaní písmenka e dozvíte něco důležitého. 
Potom si ho vyzkoušejte ve vzduchu nebo na nějakém 
papíře a teprve potom na pracovním listě. Jsem 
zvědavá, jak se vám bude dařit.  
 
Prvouka: Dnes už jste pracovaly docela hodně, proto 
nebudeme už nic psát, ani malovat. V PS na stranách 
22, 23 vás čeká skládání obrázků.  
Ale abyste se na práci trochu naladily a možná si i 
odpočinuly, můžete si něco zahrát s maminkou. Ve 
žlutém rámečku je úkol (bleděmodrá Ája), který vám 
vysvětlí hezkou hru. Když byli moji kluci malí, rádi jsme 
takové hry hráli. Říkali jsme jim „rodinné hry“. Jednou 
jsme si třeba říkali, jakou pohádkovou postavu 



připomínáme. A víte, co mi jeden řeklJ? Že jsem 
Fifinka (ze Čtyřlístku), která se doma o všechny hezky 
staráJ.   
Tak, a teď už se můžete pustit do práce. Nastříhejte 
obrázky, vždy čtyři obrázky tvoří jeden. Obrázky nalepte 
do rámečku.  
 
Dnes už toho bylo dost, tak vám přeju hezký den a zítra 
zase AHOJJ. 
Vaše paní učitelka Zdeňka 
 
A kdo nezná Fifinku, posílám obrázekJ. 
 
 

 
 
 
 
 


