
DOMÁCÍ UČENÍ 1. ROČNÍK 12. 11. 
 
Dobrý den, milé dětiJ. 
Včera jsme si trochu odpočinuli od učení a dnes se opět 
vrhneme do práce. Čeká nás matematika, český jazyk a 
psaní. 
M: PS si otevřete na straně 51 (0 plný trojúhelník). 
Hned nahoře si prohlédněte obrázek a určitě poznáte, 
že budeme opět nakupovat. Dnes to bude nějaké 
zahradnické nářadí. 
Cv. 1 – přečti, vytvoř otázku a potom odpověď, počítej, 
piš příklad a vybarvuj (vymysli příklad na nákup věcí, 
vybarvi tolik mincí, kolik stál nákup a v pytlíčku můžeš 
vybarvit možnost, jak ještě jde nákup zaplatit). 
Komu by to nešlo, může si pustit Matýskovo video str. 
51, cv. 1  
Cv. 2 – přečti, vymysli otázku a odpověď, počítej a napiš 
příklad (pozor, tady budeš vybarvené mince škrtat, 
protože si ubíráš mince z peněženky a znaménko 
v příkladu musí být mínus) 
 
Na procvičení si pusťte Finanční gramotnost – platba 
mincemi v interaktivní učebnici (z odkazů). 
 
A v Procvičování s Matýskem strana 23. 
Cv. 1 – počítej a piš výsledky (pomáhej si prsty a 
kontroluj znaménka +-) 
Cv. 2 – použij osu a můžeš si pomáhat knoflíky  
 



Cv. 3 – počítej a vyber správné znaménko + nebo – 
 
Čj: V příloze PDF najdete další list na čtení, abyste mohli 
procvičit čtení nových slabik MA MO MU. Čtěte 
opravdu každý den, protože se už určitě těšíte, až si 
budete moci přečíst nějakou knížku. Možná vám 
hezkou přinese brzy JežíšekJ. Tak nejprve chvíle čtení. 
 
ŽA si otevřete na straně 56 a maminky nachystají list ze 
složky. Slabiky si nastříhejte. 
Ve cv. 3 budete hledat psací tvary k tiskacím a ve cv. 4 
tiskací zase k psacím (hlídejte si malá a velká písmenka). 
A ještě se podíváme na stranu 57 (opět maminky 
poprosím o připravení správného listu ze složky). Ve cv. 
1 musíte přiřadit správnou slabiku k obrázku a ve cv. 2 
hledejte správné obrázky ke slabice. 
 
To byla dřina, ufJ. Chce to chvíli přestávku a dnes si u 
ní můžete i zacvičit. V odkazech posílám písničku na 
protažení. A víte jakou? Čertovskou, protože to nebude 
dlouho trvat a máme je i s Mikulášem a andělem tady. 
Ale nebojte, v písničce jsou jen takoví malí čertíci jako 
vyJ.  
 
Psaní: Dnes si zopakujeme psaní písmenka e a pustíme 
se do dalšího nového písmenka a tím je písmenko u. 
V písankách se objevují písmenka s čárkou a u je 
dokonce ještě i s kroužkem. To jste se ještě číst neučily, 



ale znamená to, že čtení písmenka ještě víc 
protahujeme a čteme ho dlouze. 
V odkazech vám posílám ukázku na psaní, tak se na ni 
podívejte, ať víte, jak na to.  
 
PL k psaní najdete v příloze. Nejdřív nezapomeňte zase 
procvičit prsty a písmenko u si zkusit třeba nejdřív ve 
vzduchu, potom na nějaký obyčejný cvičný papír a 
teprve pak do listu. V příloze najdete i postup a chyby. 
 
A protože jste si zacvičily s čertíky, jednoho vám 
posílám na vybarvení. 
 
Mějte se krásně a zase zítra. 
Vaše paní učitelka Zdeňka 



 
 

 
 
 


