
DOMÁCÍ UČENÍ 1. ROČNÍK 13. 11. 
 
Dobrý den, milé dětiJ. 
Končí další pracovní týden a pro nás snad bude 
poslední, kdy pracujeme z domuJ. Já už se na všechny 
moc těším. Tak se pustíme do práce, ať nám to rychle 
uteče. Dnes matematika, český jazyk a trochu 
vyrábění. 
M: PS si otevřete na straně 52 (0 plný obdélník). 
Cv. 1 – přečti a napiš (pod číslo v horním rámečku napiš 
stejné číslo do prázdného rámečku) 
Cv. 2 – počítej a piš výsledky (těmto příkladům se říká 
sčítací pyramidy, dvě čísla dole sečteme do horního 
rámečku a postupujeme směrem nahoru). Pro 
názornost si můžete pustit Matýskovo video, str. 52, 
cv. 2. nebo si nejprve pustit interaktivní učebnici (v 
odkazech), kde si s tím můžete pohrát a zkusit čísla 
dosazovat. 
Cv. 3 – počítej a piš výsledky (do oranžového autobusu 
nastupují cestující +, z modrého autobusu vystupují 
cestující -) 
V příloze posílám ještě PL k procvičení. 
 
ČJ: Nejprve opět chvíli čtení. V příloze PDF jsem poslala 
nový čtecí list, kde si procvičíte i nové slabiky. 
ŽA si otevřete na straně 58 a tam doděláme poslední 
slabiky před novým písmenkem. Maminky určitě rády 
připraví list na rozstříhání. 



Cv. 3 – přiřaď psací tvary slabiky k tiskacím tvarům 
Cv. 4 – přiřaď tiskací tvary slabiky k psacím tvarům 
 
A na straně 59 máme nové písmenko. Kdopak ho 
pozná? Podle obrázků indiánů už určitě víteJ. Je to 
písmenko I. 
Velké tiskací I je jednoduché, protože vypadá jako 
dlouhá svislá čárka. Vezměte si čtyři pastelky a do 
každého rámečku napište jedno barevné I. 
Vymyslet slova na i není vůbec jednoduché, ale můžete 
si to vyzkoušet. Pokud by někdo neměl žádný nápad, 
posílám obrázky. Víte, co na nich je? 
 

 
 
 
 
 



Vybarvi obrázek, který začíná na I: 
 

 
 
A teď si vystřihněte všechny čtyři tvary písmenka I (ze 
složky) a pořádně si je prohlédněte. 
 

 Velké tiskací I 
 
 Malé tiskací i 
 
 Velké psací I 
 
 Malé psací i 
 

 



Na straně 63 si udělejte kolotoč a spojte s písmenkem I 
obrázky, které na něho začínají. A na straně 64 
rozlišujte velké a malé tiskací tvary. 
 
V příloze posílám PL na vyhledávání a spojení psacích a 
tiskacích tvarů. Obrázek si můžete vybarvit. 
 
Tvoření: Tady to nechám trochu na vaší fantazii J. Ve 
škole děláme vždy indiány, ale hezký obrázek mám ve 
třídě a na internetu jsem našla jen velmi jednoduchý. 
Vy si s tím ovšem zajisté poradíteJ. 

 



 
 



 



A ještě se u toho můžete naučit veselou básničkuJ. 
 
Indiáni rudí, 
málokdy se nudí. 
Po zemi se plíží vpřed, 
u totemu budou hned. 
 
 
Mějte se krásně! Těším se, že se brzy uvidímeJ. 
Vaše paní učitelka Zdeňka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


