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ROZVRH 

T27: 06.03. - 10.03. 

 

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

03 27 Vyjmenovaná slová s y/ý po z 113  Vyjmenovaná slova po z 62 

  brzy, jazyk, nazývat se 114  Opakováni vyjmenovaných slov 63 

 

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

03 27 Opakování 3  Procvičování 9-10 

  Opakování  6 Polopřímky  

  Dělení se zbytkem 7  Násobení a dělení se zbytkem 11-12 

     Délka úsečky  

 

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

03 27 Živá příroda    

  Rostliny   37-42 

  Rostliny 34-44   

  Květy 43   

  Plody 44   

  Houby 45  42 

https://www.martinus.sk/?uItem=363023
https://www.martinus.sk/?uItem=627745
https://www.martinus.sk/?uItem=545891
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 Z   Vyjmenovaná slova po Z Vyjmenovaná slova po Z 
 

Vyjmenovaná slova po Z 

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

BRZY - JAZYK - NAZÝVAT - 
RUZYNĚ 

 

 Řazení vyjmenovaných slov - 
učíme se řadu vyjmenovaných slov 

 
 

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

 

 

 Diktáty - pravopisná cvičení  
 

 Známkované diktáty - doplňování y 
/ i do slovních spojení 

 
 

 Šibenice - hádání vyjmenovaných 
slov 

 
 

 Kat - šibenice - hádání slov 
příbuzných 

 
 

 Pravopisný trenažér - doplňování i / 
y do slovních spojení 

 
 

 Vyjmenovaná slova v příslovích - 
pracovní listy - řada vyjmenovaných 
slov 

 

 

 Vyjmenovaná slova v příslovích - 
pracovní listy - tvar slova a slova 
příbuzná 

 

 

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-z
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/z1.htm
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=yyz_3
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=yyz_3
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/prezentace/prezentace-Z.html
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/brzy1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/brzy1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/rada/cviceniZ1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/pravopisna-cviceni/diktaty-Z1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/slovni-spojeni/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/sibenice/hraZ.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/kat/sibeniceZ2.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/pravopisny-trenazer/cviceni1.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/pracovni-listy/Vyjmenovan%C3%A1%20slova%20po%20Z.pdf
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/pracovni-listy/Vyjmenovan%C3%A1%20slova%20po%20Z%20-%20tvary%20vyjmenovan%C3%BDch%20slova%20a%20slova%20p%C5%99%C3%ADbuzn%C3%A1.pdf
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Matematika 

umimematiku.cz skolakov matematika hrou online cvičenia 

Dělení se zbytkem   Dělení se zbytkem 
 

Urči zbytek po dělení - jednodušší 39. Dělení se zbytkem 

 Karty - dělení se zbytkem názorně 
 

 

 Žvýkačkový automat - hravé 
procvičování - možnost výběru 
dělitele 

 

50. Geometrie 

 Sladké mlsání - procvičování dělení 
se zbytkem 

 
 

 

Prvouka 

skolasnadhledem skolakov rysava 

Živá příroda   

Rostliny Poznáváme nekvetoucí rostliny Rostliny a jejich třídění do skupin 

 Podzemní části rostliny - kořen Znaky života rostlin 

 Podzemní části rostlin - kořen Byliny a jejich stonek 

 Nadzemní části rostlin - stonky Rostliny a jejich listy 

 Nadzemní části rostlin - listy  

 Nadzemní části rostlin - květy  

Rostliny   

Rostliny našich luk   

Květy   

Časti květu  Rostliny a jejich květy 

Plody   

Plody suché a dužnaté  Rostliny a jejich plody 

Houby Houby Houby 

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-deleni-se-zbytkem
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/urci-zbytek-po-deleni-do-40
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/urci-zbytek-po-deleni-do-40
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=39.+D%C4%9Blen%C3%AD+se+zbytkem
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad2zbA.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/zvykackovy-automat/pocitame.html
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=50.+Geometrie
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.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
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/nekvetouci-rostliny/kviz.html
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny1.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/koren/ucime-se/prezentace.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny_znaky1.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/koren/test/quiz.html
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny_stonek.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/stonek/ucime-se/prezentace.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny_listy.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/list/ucime-se/prezentace.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/kvet/prezentace.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5954
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5950
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny_kvety.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5960
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny_plody1.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/ucime-se/prezentace.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/houby.htm
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