
1 

ROZVRH 

T28: 20.03. - 24.03. 

 

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

03 28 Přídavá jména 116  Přídavná jména 69 

  Zájmena 117  Podstatná a přídavná jména 70 

     Zájmena 71 

     Zájmena ve větách 72 

 

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

03 28 Přenášení úseček-úsečky shodné  11 Dělení se zbytkem 13-14 

     Přenášení úseček  

       

       

 

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

03 28 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 

Přídavná jména   Slovní druhy PŘÍDAVNÁ JMÉNA 
 

Najdi přídavná jména 

Určování přídavných jmen   Přídavná jména - Vyhledávání 
přídavných jmen 

ZÁJMENA 
 

Najdi zájmena 

Druhy přídavných jmen   Přídavná jména - Lidské vlastnosti 
v přídavných jménech 

 
 

Zájmena   Přídavná jména - Přirovnání  
 

Určování zájmen Přídavná jména - Tvoření 
přídavných jmen 

 
 

Druhy zájmen   Přídavná jména - Určování slovních 
druhů ve větách z pohádek 

 
 

 Podstatná jména - Vyhledávání 
podstatných jmen 

 
 

 Zájmena - Vyhledávání zájmen  
 

 Zájmena - Tvary zájmen osobních 
a přivlastňovacích 

 
 

 Přídavná jména - Pexeso - 
přídavná jména protikladná 

 
 

 Podstatná jména - Pexeso - 
vyhledávání dvojic souznačných 
podstatných jmen 

 

 

 

Matematika 

umimematiku.cz skolakov matematika hrou online cvičenia 

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-pridavna-jmena
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pridav_jm1.htm
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=sd2_3
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=sd2_3
https://www.umimecesky.cz/cviceni-urcovani-pridavnych-jmen
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vyhledavani-1.html
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/zajmena1.htm
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=sd3_3
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=sd3_3
https://www.umimecesky.cz/cviceni-druhy-pridavnych-jmen
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vlastnosti-2.html
https://www.umimecesky.cz/cviceni-zajmena
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/prirovnani-3.html
https://www.umimecesky.cz/cviceni-urcovani-zajmen
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/tvoreni-5.html
https://www.umimecesky.cz/cviceni-zajmena-druhy
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena-puvodni/cviceniD1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/vyhledavani-1.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/tvary-zajmen-privlastnovacich/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/pexeso.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/pexeso.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
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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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