
DOMÁCÍ UČENÍ 1. ROČNÍK 10. 11. 
 
Dobrý den, milé dětiJ. 
V úterý na nás čeká matematika, český jazyk a opět 
trochu prvouky. 
M: PS si otevřete na straně 50 (0 plný čtvereček).  
Cv. 1 - pokračuj v řadě a piš (opět doplníte řadu čísel 
jako na číselné ose, nezapomeňte se podívat, jestli 
počítat směrem dopředu nebo opačně jako u 
„startování“J) 
Cv. 2 – počítej a piš (rozkládáme číslo nahoře 
v rámečku, kdo si ještě stále není jistý, vezme si 
nějakou pomůcku, knoflíky nebo korálky a rozděluje 
výchozí počet na dvě hromádky) 
Cv.3 – piš a počítej příklady 
Cv. 4 – pokračuj v řadě a maluj vzor dál podle návodu 
 
Teď si chvíli od psaní odpočiňte a pusťte Sčítání do 5 
z odkazů (budete počítat ovoce). 
 
V Procvičování s Matýskem si otevřete stranu 23 (0 
plné kolečko) a vypočítejte si příklady. 
Cv. 1 – počítej a piš výsledek (můžete si pomáhat prsty 
a kontrolujte znaménka + a -) 
Cv. 2 – v PS máte vložený list, kde je zelená číselná osa, 
můžete si ji vystřihnout a používat jako pomůcku 
k práci. Takže dopočítávejte pomocí číselné osy. Položte 



si prst na první číslo a počítejte, kolik políček vám chybí 
do výsledku. 
 
 
Například:     3 + ___ = 4         Z trojky je ke čtyřce jeden 
skok.       
 

 
 

 
Cv. 3 - počítej a piš správné znaménko. 
 
Čj: Dnes se naučíme číst nové slabiky MA MO MU. 
Takže nejprve si opět vezměte svoje cvičné papíry a 
pěkně nahlas přečtěte to, co už umíte. Jde vám to 
skvěleJ. 
 
V odkazech posílám video na čtení MA MO MU a 
pozdrav od Olíka.  
 
ŽA si otevřete na straně 55 a maminky vám připraví ze 
složky kartičky ke cvičení 1 a 2. Vystříhejte si je a 
pustíme se do toho. 



Cv. 1 – přiřaď správnou slabiku k obrázku (máme tam 
MUŠLI, MOTÝLA a MAŇÁSKA) 
Cv. 2 – najdi ke každé slabice dva obrázky, které na 
danou slabiku začínají 
 
V příloze PDF přikládám ještě další čtecí list 2A a k tomu 
dva PL na první slabiky. 
 
A stále nezapomeňte trénovat tvar psacího malého e. 
 
Prvouka: včera jste skládaly obrázky a dnes PS otevřete 
na straně 25. Určitě máte rádi svůj pokojíčekJ.Hrajete 
si tam, děláte úkoly a spíte. A taky v něm musíte 
uklízet. To už vás možná tolik nebaví, že ano? 
Áje se z pokojíčku nějak vytratily hračky, možná proto, 
že je nerada uklízela. Poznáte které? Najděte je pod 
obrázkem a zkuste povědět, co se s nimi dá dělat a proč 
by Áje chyběly.  
 
Potom si vezměte papír a nakreslete mi svoji úplně 
nejoblíbenější hračku a můžete i připsat, jak se jmenuje 
(kdo zvládne). 
 
A nakonec ještě pohádka. Ta dnešní bude právě o jedné 
takové panence, která se ztratila. Jmenuje se O 
panence, která tence plakala a je z knížky Povídání o 
pejskovi a kočičce, kterou napsal a nakreslil Josef 
Čapek. Na začátku pohádky se dozvíte něco o tom, jak 



to v ateliéru pana spisovatele a malíře Josefa Čapka 
vypadalo… a taky to, že měl holčičku Alenku. A víte, co 
je na tom zajímavé? Josef Čapek se narodil tady kousek 
od nás… V HronověJ. 
 
Přeju hezký den i dnešní učení. 
Vaše paní učitelka Zdeňka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


