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ROZVRH 

T21: 23.01. - 27.01. 

 

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

01 21 Slovesa 87  Slovesa 74 

  Osoba a číslo sloves 88    

  Slovesný čas 89    

 

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

01 21 Pamätné sčítání-opakování a doplnění 33  Nestandardní aplikační úlohy a problémy 37-40 

  Kružnice, kruh  35   

  Kružnice  36   

 

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

01 21 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
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ONLINE 
Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Český jazyk 

umimecesky.cz skolakov rysava gramar.in 

Slovesa   Slovesa SLOVESA 
 

Najdi slovesa 

Určování sloves   Flinstounovi - hravé procvičování 
kategorií sloves 

Osoba a číslo sloves 
 

Slovesná osoba   Čas sloves 
 

Slovesný čas     
 

Časování sloves   
 

 

Matematika 

umimematiku.cz skolakov matematika hrou online cvičenia 

 Pamětné sčítání a odčítání do 1 
000 

 
Pexeso na sčítání do 1000 25. Počítání do 1 000 

 Létající marťánci - hravé 
procvičování sčítání a odčítání 
(příklady typu 248 + 7, 256 - 7) 

 
Sčítání do 1000 

26. Počítání do 1 000 po stovkách 

 Počítání v dešti - procvičování 
sčítání (příklady typu 380 + 70) 

 
27. Počítání do 1 000 - level 1 

 Počítání s kouzelníky - 
procvičování odčítání (příklady typu 
650 - 90) 

 

28. Počítání do 1 000 - level 2 

 Počítání s piráty - procvičování 
sčítání (příklady typu 480 + 67, 487 
+ 60) 

 

29. Počítání do 1 000 - level 3 

 Počítání mezi indiány - 
procvičování odčítání (příklady typu 

 
30. Počítání do 1 000 - level 4 

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-slovesa
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso1.htm
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=sd5_3
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=sd5_3
https://www.umimecesky.cz/cviceni-urcovani-sloves
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovesa/flinstounovi/cviceni.html
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_oscis1.htm
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesna-osoba
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas1.htm
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesny-cas
https://www.umimecesky.cz/cviceni-casovani-sloves
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
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/pexeso-scitani-do-1000
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/pexeso-scitani-do-1000
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=25.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/letajici-martanci/pocitame.html
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/scitani-do-1000
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/scitani-do-1000
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=26.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+po+stovk%C3%A1ch
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-kapkami-deste/priklady1.htm
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=27.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+1
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-s-kouzelniky/priklady1.htm
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=28.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+2
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-s-piraty/priklady1.htm
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=29.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+3
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-indiany/priklady1.htm
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=30.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+4
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Matematika 

umimematiku.cz skolakov matematika hrou online cvičenia 

625 - 50) 

 Tajné obrázky - odčítání s 
odkrýváním obrázku (příklady typu 
672 - 48) 

 

31. Počítání do 1 000 - level 5 

 Pamětné sčítání a odčítání do 1 
000 

 
32. Počítání do 1 000 - level 6 

 Rybí školička - hravé procvičování 
sčítání (příklady typu 160 + 20) 

 
33. Počítání do 1 000 - level 7 

 Počítání s veverkou - hravé 
procvičování odčítání (příklady typu 
160 - 20) 

 

34. Počítání do 1 000 - level 8 

 Počítáme s beruškou - hravé 
procvičování odčítání (příklady typu 
240 + 100) 

 

35. Počítání do 1 000 - level 9 

 Mlsný medvídek pú - hravé 
procvičování odčítání (příklady typu 
240 - 100) 

 

36. Počítání do 1 000 - level 10 

 Počítání mezi motýly - procvičování 
sčítání (příklady typu 481 + 8) 

 
37. Počítání do 1 000 - level 11 

 Na střelnici - hravé procvičování 
sčítání (příklady typu 253 + 4) 

 
38. Počítání do 1 000 - MIX 

 Počítání na rybách - procvičování 
odčítání (příklady typu 489 - 8) 

 
 

 Počítání mezi květinami - 
procvičování sčítání (příklady typu 
264 + 6, 270 - 6) 

 

 

 Indiáni na lovu - spojovačky - 
procvičování sčítání (příklady typu 
645 + 32) 

 

 

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://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-2/maluj0.htm
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=31.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+5
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=32.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+6
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/rybi-skolicka/pocitame.html
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=33.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+7
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-s-veverkou/pocitame.html
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=34.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+8
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitame-s-beruskou/pocitame.html
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=35.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+9
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/mlsny-medvidek-pu/pocitame.html
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=36.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+10
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-motyly/priklady1.htm
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=37.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+11
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/na-strelnici/pocitame.html
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=38.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+MIX
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-na-rybach/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-kvetinami/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/spojovacky1/spojovacky1.html
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Matematika 

umimematiku.cz skolakov matematika hrou online cvičenia 

 Tajné obrázky - sčítání s 
odkrýváním obrázku (příklady typu 
641 + 35) 

 

 

 Lukostřelba - spojovačky - 
procvičování odčítání (příklady typu 
786 - 52) 

 

 

 Pamětné sčítání a odčítání do 1 
000 

 
 

 Létající marťánci - hravé 
procvičování sčítání a odčítání 
(příklady typu 248 + 7, 256 - 7) 

 

 

 Počítání v dešti - procvičování 
sčítání (příklady typu 380 + 70) 

 
 

 Počítání s kouzelníky - 
procvičování odčítání (příklady typu 
650 - 90) 

 

 

 Počítání s piráty - procvičování 
sčítání (příklady typu 480 + 67, 487 
+ 60) 

 

 

 Počítání mezi indiány - 
procvičování odčítání (příklady typu 
625 - 50) 

 

 

 Tajné obrázky - odčítání s 
odkrýváním obrázku (příklady typu 
672 - 48) 

 

 

 

Prvouka 

skolasnadhledem skolakov rysava 

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://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-1/maluj0.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/spojovacky2/spojovacky2.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/letajici-martanci/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-kapkami-deste/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-s-kouzelniky/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-s-piraty/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-indiany/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-2/maluj0.htm
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
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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://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

