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ROZVRH 

T02: 12.9. - 16.9. 

 

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

09 2 Opakování učiva druhého ročníku 6-20  Abeceda 4 

  Abeceda 31-33  Psaní y, ý po tvrdých souhláskách 5 

     Psaní i, í po mäkkých souhláskách 6 

 

M T Matematika pro 3. ročník ZŠ-1. díl A G Pracovní sešit k učebnici matematika 3, I. díl PS 

09 2 Bod. Přímka  9 Bod, přímka 1-2 

     Násobilka a dělení 2, 3 1-2 

  Sčítání a odčítání s přechodem desítky 10-14    

  Nakupujeme školní potřeby  15   

 

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

09 2 Místo, kde žijeme   4 

  Domov 4  4-8 

  Náš dům 5  9-10 

https://www.martinus.sk/?uItem=363023
https://www.martinus.sk/?uItem=627745
https://www.martinus.sk/?uItem=665573
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 

Poznávání písmen  Učíme se ABECEDU 
 

Seřaď slova od A do Ž 2 

Abeceda: malá a velká písmena  Řadíme podle abecedy 
 

Seřaď slova od Ž do A 2 

Velká písmena na začátku slov    

Malá písmena na začátku slov    

Psaní i/y    

Měkké a tvrdé souhlásky    

Měkké a tvrdé souhlásky      

Čtení slov    

Doplňování písmen do slov: velká 
písmena 

   

Doplňování písmen do slov: malá 
písmena 

   

Čtení slov: velká písmena    

Čtení slov: malá písmena    

 

Matematika 

umimematiku.cz skolakov matematika hrou online cvičenia 

Sčítání s přechodem přes desítku 
(rozklad) 

  50. Geometrie 

Odčítání s přechodem přes desítku 
(rozklad) 

 
 

Pexeso na odčítání do 50 
 

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-pismena
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/abeceda8.htm
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=ab3_3
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=ab3_3
https://www.umimecesky.cz/cviceni-cteni-mala-velka-pismena
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/serad_ab6.htm
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=ab4_3
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=ab4_3
https://www.umimecesky.cz/cviceni-velka-pocatecni-pismena
https://www.umimecesky.cz/cviceni-mala-pocatecni-pismena
https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-i-y
https://www.umimecesky.cz/cviceni-mekke-a-tvrde-souhlasky
https://www.umimecesky.cz/cviceni-mekke-a-tvrde-souhlasky-podk
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slova
https://www.umimecesky.cz/cviceni-pismena-do-slov-velka
https://www.umimecesky.cz/cviceni-pismena-do-slov-velka
https://www.umimecesky.cz/cviceni-pismena-do-slov-mala
https://www.umimecesky.cz/cviceni-pismena-do-slov-mala
https://www.umimecesky.cz/cviceni-cteni-slov-velka
https://www.umimecesky.cz/cviceni-cteni-slov-mala
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-scitani-pres-10-rozklad
https://www.umimematiku.cz/cviceni-scitani-pres-10-rozklad
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=50.+Geometrie
https://www.umimematiku.cz/cviceni-odcitani-pres-10-rozklad
https://www.umimematiku.cz/cviceni-odcitani-pres-10-rozklad
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/pexeso-odcitani-do-50
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/pexeso-odcitani-do-50
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Sčítání, odčítání a myšlení    

Sčítání a odčítání: základy mix    

Násobení a dělení  
 

Pexeso na násobení do 25 
 

Malá násobilka  
 

Dělení beze zbytku snadné 
 

  
 

Malá násobilka 
 

 

Prvouka 

skolasnadhledem skolakov rysava 

  Domov - adresa bydliště 

 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-scitani-odcitani-mysleni
https://www.umimematiku.cz/cviceni-scitani-a-odcitani-mix
https://www.umimematiku.cz/cviceni-nasobeni-a-deleni
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/pexeso-na-nasobeni-do-25
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/pexeso-na-nasobeni-do-25
https://www.umimematiku.cz/cviceni-mala-nasobilka
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/deleni-beze-zbytku-do-20
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/deleni-beze-zbytku-do-20
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/mala-nasobilka
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/mala-nasobilka
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/domov_adresa.htm

