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ROZVRH 

T24: 13.02. - 17.02. 

 

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

02 24 Vyjmenovaná slová s y/ý po v 102  Vyjmenovaná slova po V 58 

  vy, vysoký, vydra, výr 104    

  zvykat, žvýkat, výt, výslat 107    

  povyk, slová s předponou vy-/vý- 109    

 

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

02 24 Písemné odčítání 43  Čtení a sestavování tabulek a jednoduchých diagramů 5-6 

     Geometrické útvary v rovině  

  Nakupujeme oděvy  47   

  Kruh  48   

 

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

02 24 Neživá příroda    

  Látky a jejich vlastnosti 27-28  32-34 

  Vzduch 29-30  35 

  Voda 30-31  35-36 

  Půda 32  36 

  Slunce a Země 33   

  3. Náměty na opakování 33   

https://www.martinus.sk/?uItem=363023
https://www.martinus.sk/?uItem=627745
https://www.martinus.sk/?uItem=542621
https://www.martinus.sk/?uItem=591765
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 

Vyjmenovaná slova po V   Vyjmenovaná slova po V Vyjmenovaná slova po V 
 

Vyjmenovaná slova po V 

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

VY - VYSOKÝ - VÝT 

 

 Řazení vyjmenovaných slov - 
učíme se řadu vyjmenovaných slov 

VÝSKAT - ZVYKAT - ŽVÝKAT 
 

 Šibenice - hádání vyjmenovaných 
slov 

VYDRA - VÝR - VYŽLE 
 

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

POVYK - VÝHEŇ - CAVYKY - VY-, 
VÝ- 

 

 Kat - šibenice - hádání slov 
příbuzných 

 
 

 Známkované diktáty - doplňování y 
/ i do slovních spojení 

 
 

 Pravopisný trenažér - doplňování y 
/ i do slovních spojení 

 
 

 Broučí hemžení - hravé 
procvičování psaní Y / I po V 
(cvičení v programu PowerPoint) 

 

 

 Význam vyjmenovaných slov po V - 
přiřazování významu 
vyjmenovaných slov 

 

 

 Přesmyčky vyjmenovaných slov po  
 

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-v
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/v1.htm
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=yyv_3
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=yyv_3
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/prezentace/prezentace-V.html
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/vy1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/rada/cviceniV1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/vysk1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/sibenice/hraV.html
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/vydr1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/povy1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/povy1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/kat/sibeniceV1.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/vyber.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/brouci-hemzeni/Hrav%C3%A9%20procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD%20psani%20y-i%20po%20V.ppsx
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/presmycky/cviceni.html


3 

Český jazyk 

V - procvičování znalosti 
vyjmenovaných slov 

 

Matematika 

umimematiku.cz skolakov matematika hrou online cvičenia 

Odčítání pod sebou   Písemné sčítání a odčítání do 1 
000 

 
25. Počítání do 1 000 

 Strážce hradu - písemné sčítání s 
kontrolou 

 
26. Počítání do 1 000 po stovkách 

 Strážce hradu - písemné odčítání s 
kontrolou 

 
27. Počítání do 1 000 - level 1 

 V indiánském táboře - písemné 
sčítání s přechodem přes desítku 

 
28. Počítání do 1 000 - level 2 

 V indiánském táboře - písemné 
odčítání s přechodem přes desítku 

 
29. Počítání do 1 000 - level 3 

  
 

30. Počítání do 1 000 - level 4 

  
 

31. Počítání do 1 000 - level 5 

  
 

32. Počítání do 1 000 - level 6 

  
 

33. Počítání do 1 000 - level 7 

  
 

34. Počítání do 1 000 - level 8 

  
 

35. Počítání do 1 000 - level 9 

  
 

36. Počítání do 1 000 - level 10 

  
 

37. Počítání do 1 000 - level 11 

  
 

38. Počítání do 1 000 - MIX 

 

Prvouka 

skolasnadhledem skolakov rysava 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/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-odcitani-pod-sebou
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/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/strazce-hradu/prikladyA1.htm
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/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/strazce-hradu/prikladyB1.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/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyC1.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/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyD1.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
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
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
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
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
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
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
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
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://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 

Neživá příroda  Horniny a nerosty 

Látky a jejich vlastnosti  Žula 

Co lze čím měřit?  Pískovec 

Jednotky a měřidla  Vápenec 

Měřidla  Uhlí 

Jednotky a zboží, které v nich nakupujeme  Ropa a zemní plyn 

  Skupenství látek 

  Měříme teplotu 

  Měříme hmotnost 

  Měříme délku 

  Měříme objem 

Vzduch   

Vzduch Vzduch-význam vzduchu, složení vzduchu Vzduch 

Využití vzduchu   

Voda Voda-význam vody pro život Voda 

  Koloběh vody 

Půda  Půda 

Zemědelské stroje a nástroje   

Práce na poli   

Které plodiny dovážíme?   

Polní plodiny   

Méně známe plodiny   

Co najdeme v půdě   

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://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/horaner_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/zula.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5949
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/piskovec.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5958
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/vapenec.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5948
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/uhli.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5943
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/ropa.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/skupenstvi1.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/teplota1.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/hmotnost1.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/delka1.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/objem1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6796
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/vzduch/prezentace.html
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/vzduch.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5959
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/voda/prezentace.html
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/voda.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/kolobeh_vody.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/puda.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5952
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6632
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6634
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6633
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6635
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5961
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Prvouka 

skolasnadhledem skolakov rysava 

Pole a jeho proměny   

Co se děje v trávě?   

Slunce a Země  Slunce - zdroj tepla a světla 

 

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/5951
https://www.skolasnadhledem.cz/game/7891
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/slunce.htm

