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ROZVRH 

T20: 16.01. - 20.01. 

 

M T Český jazyk 3 Č K Český jazyk 3-pracovní sešit 1. díl PS 

01 20 Vyjmenovaná slová s y/ý po p 76  Vyjmenovaná slova po P 47 

  pýcha, pytel, pysk 78    

  netopýr, slepýš, pyl 81    

  kopyto, klopýtat, třytit se 82    

  pykat, pýřit se, pýr 83    

 

M T Matematika pro 3. ročník ZŠ-2. díl A G Pracovní sešit k učebnici matematika 3, I. díl PS 

01 20 Zaokrouhlování trojciferných čísel 32  Zaokruhlování 35-36 

       

       

       

 

M T Prvouka 3-učebnice P Prvouka 3-barevní pracovní sešit PS 

01 20 Věci a činnosti kolem nás    

  Lidská činnost a tvořivost 24  27-28 

  Práce a volný čas 24  29 

  Lidé a výrobky 25  30 

  Svět v pohybu 26   

  4. Náměty na opakování 26  31 

https://www.martinus.sk/?uItem=363023
https://www.martinus.sk/?uItem=627745
https://www.martinus.sk/?uItem=542621
https://www.martinus.sk/?uItem=591767
https://www.martinus.sk/?uItem=626487
https://www.martinus.sk/?uItem=639157


2 

ONLINE 
Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Český jazyk 

umimecesky.cz skolakov rysava gramar.in 

Vyjmenovaná slova po P   Vyjmenovaná slova po P Vyjmenovaná slova po P 
 

Vyjmenovaná slova po P 

 Prezentace vyjmenovaných slov - 
učíme se vyjmenovaná slova, 
význam vyjmenovaných slov, slova 
příbuzná 

PÝCHA, PYTEL, PYSK 

 

 Řazení vyjmenovaných slov - 
učíme se řadu vyjmenovaných slov 

NETOPÝR, SLEPÝŠ, PYL 
 

 Šibenice - hádání vyjmenovaných 
slov 

KOPYTO, KLOPÝTAT, TŘPYTIT 
SE 

 

 Tvary vyjmenovaných slov a slova 
příbuzná - přiřazování slov 
příbuzných k VS 

ZPYTOVAT, PYKAT, PÝR, PÝŘIT 
SE 

 

 Kat - šibenice - hádání slov 
příbuzných 

 
 

 Chytáky po P - význam a 
procvičování psaní dvojic pyl x pil, 
pýcha x píchá, opylovat x opilovat 
... 

 

 

 Známkované diktáty - doplňování y 
/ i do slovních spojení 

 
 

 Diktáty - pravopisná cvičení  
 

 Hvězdná obloha - hravé 
procvičování psaní Y / I po P 
(cvičení v programu PowerPoint) 

 

 

 Význam vyjmenovaných slov po P -  
 

https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-detail-3-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida
https://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-3rocnik.html
https://www.gramar.in/cs/#3
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-p
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/p1.htm
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=yyp_3
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=yyp_3
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/prezentace/prezentace-P.html
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pych1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/rada/cviceniP1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pyr1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/sibenice/hraP.html
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pyt1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pyt1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/zpyt1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/zpyt1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/kat/sibeniceP1.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/rozlisovani-dvojic/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/slovni-spojeni/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/pravopisna-cviceni/diktaty-P1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/hvezdna-obloha/Hrav%C3%A9%20procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD%20psan%C3%AD%20i-y%20po%20P.ppsx
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html
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Český jazyk 

přiřazování významu 
vyjmenovaných slov 

 Přesmyčky vyjmenovaných slov po 
P - procvičování znalosti 
vyjmenovaných slov 

 

 

 

Matematika 

umimematiku.cz skolakov matematika hrou online cvičenia 

Zaokrouhlování na desítky a 
stovky   

Zaokrouhlování 
 

Zaokrouhlování na stovky 15. Zaokrouhlování 

Zaokrouhlování velkých čísel Jahodová úroda - zaokrouhlování 
na stovky 

 
 

 Na dvorku - zaokrouhlování na 
stovky 

 
 

 

Prvouka 

skolasnadhledem skolakov rysava 

Povolání  Věci kolem nás - přírodniny a výrobky 

Řemesla a nástroje  Třídíme správně odpad 

Řemesla a výrobky  Přírodniny, suroviny a výrobky 

Výrobky dříve a nyní  Třídíme přírodniny 

Z čeho se vyrábí   

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/presmycky/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/presmycky/cviceni.html
https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-3-trida
https://skolakov.eu/matematika-3-trida
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zaokrouhlovani-desitky-stovky
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zaokrouhlovani-desitky-stovky
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/zaokrouhlovani-na-stovky
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/zaokrouhlovani-na-stovky
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=15.+Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zaokrouhlovani-velka
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/zaokrouhlovani/jahodova-uroda/1/kviz.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/zaokrouhlovani/na-dvorku/1/kviz.html
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka/2510-3-rocnik?page=5
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida
https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5947
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/veci_kolem_nas1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6630
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/tridime_odpad.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6631
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/prir_sur_vyr1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6628
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/prirodniny.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5962

