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ROZVRH 

T08: 24.10. - 28.10. 

 

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

10 8 Slová souznačná 44  Slova souznačná 16 

     Slova protikladná 17 

     Slova příbuzná 18 

     Opakování-slova souznačná, protikladná, příbuzná 19 

 

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

10 8 Sčítaní a odčítaní dvojciferných čísel zpamäti 34  Pamätné sčítaní a odčítaní 13-14 

  Odčítaní dvojciferných čísel 35    

  Sčítání dvojciferných čísel 36    

  Odčítaní dvojciferných čísel 37    

  Vzájemná poloha dvou přímek v rovině  38 Konstrukční úloha 13-14 

  Sčítání dvojciferných čísel 39    

  Sčítání a odčítaní dvojciferných čísel 40    

  Násobení a dělení 2, 3, 4, 5 41    

 

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

10 8 1. Náměty na opakování 15   

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
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ONLINE 
Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Český jazyk 

umimecesky.cz skolakov rysava gramar.in 

 

Slova a jejich význam 

Stavba slova Stavba slova (kořen a slova 
příbuzná) 

 
Kořen slova 

Vztahy slov Kořen slov příbuzných - Určování 
společného kořene slov příbuzných 

 
 

Synonyma (slova souznačná)   Kořen slova - Určování kořenu 
slova ze zadaných slov 

Slova 
opačná, souznačná, mnohoznačná 

 

Antonyma (slova protikladná)   Slova příbuzná - Vyhledávání slov 
příbuzných 

 
 

 Kořen, předpona, přípona - 
Určování částí slova 

 
 

 Stavba slova - Určování částí slova 
- kořen, předpona, přípona 

 
 

 

Matematika 

umimematiku.cz skolakov matematika hrou online cvičenia 

Násobení a dělení Násobení a dělení 6 
 

Pexeso na násobení do 25  01. Násobení a dělení 6 

Malá násobilka Násobení a dělení 7 
 

Dělení beze zbytku snadné  02. Násobení a dělení 1-6, 10 

Násobení, dělení a myšlení Násobení a dělení 8 
 

Malá násobilka  03. Násobení a dělení 7 

Násobení a dělení: mix Násobení a dělení 9 
 

Procvičování násobilky 6  04. Násobení a dělení 1-7, 10 

 Násobení a dělení 0-10 
 

Procvičování násobilky 7  05. Násobení a dělení 8 

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-slova-a-jejich-vyznam
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slova-a-jejich-vyznam
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/koren1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/koren1.htm
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=kor_3
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=kor_3
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vztahy-slov
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-slov-pribuznych/stavba-slov-1.html
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slova-souznacna-synonyma
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/urcovani-korene-slov/stavba-slov-2.html
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh08a.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh08a.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh09a.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh07a.htm
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slova-protikladna-antonyma
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/slova-pribuzna-vetrelec/vyhledavani.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-predpona-pripona/stavba-slov-3.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/prirazovani-casti-slova/stavba-slov-6.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-nasobeni-a-deleni
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/pexeso-na-nasobeni-do-25
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/pexeso-na-nasobeni-do-25
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=01.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+6
https://www.umimematiku.cz/cviceni-mala-nasobilka
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-7
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://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=02.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-6%2C+10
https://www.umimematiku.cz/cviceni-nasobeni-deleni-mysleni
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/mala-nasobilka
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/mala-nasobilka
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=03.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+7
https://www.umimematiku.cz/cviceni-nasobeni-a-deleni-mix
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-9
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/procvicovani-nasobilky-6
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/procvicovani-nasobilky-6
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=04.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-7%2C+10
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/procvicovani-nasobilky-7
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/procvicovani-nasobilky-7
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=05.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+8
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Matematika 

umimematiku.cz skolakov matematika hrou online cvičenia 

Sčítání a odčítání víceciferné Pamětné sčítání a odčítání do 1 
000 

 
Procvičování násobilky 8  06. Násobení a dělení 1-8, 10 

Sčítání a odčítání od 20 do 100 Rybí školička - hravé procvičování 
sčítání (příklady typu 160 + 20) 

 
Procvičování násobilky 9  07. Násobení a dělení 9 

Sčítání a odčítání nad 100 Počítání s veverkou - hravé 
procvičování odčítání (příklady typu 
160 - 20) 

 
Dělení beze zbytku do 100 

 08. Násobení a dělení 1-10 

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

 
Sčítání dvojciferných čísel  09. Násobení a dělení, činitele 

a dělenec 0 

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

 

 10. Násobení a dělení 0-10 

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

 
50. Geometrie 

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

 
16. Počítání do 100 - level 1 

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

 
17. Počítání do 100 - level 2 

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

 

18. Počítání do 100 - level 3 

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

 

19. Počítání do 100 - více čísel 

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

 

20. Počítání do 100 - MIX 

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-odcitani-nad20
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/procvicovani-nasobilky-8
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/procvicovani-nasobilky-8
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=06.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-8%2C+10
https://www.umimematiku.cz/cviceni-scitani-a-odcitani-nad-20
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/rybi-skolicka/pocitame.html
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/procvicovani-nasobilky-9
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/procvicovani-nasobilky-9
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=07.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+9
https://www.umimematiku.cz/cviceni-scitani-odcitani-nad-100
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-s-veverkou/pocitame.html
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/deleni-beze-zbytku-do-50
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/deleni-beze-zbytku-do-50
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=08.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-10
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitame-s-beruskou/pocitame.html
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/scitani-dvoucifernych-cisel
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/scitani-dvoucifernych-cisel
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=09.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD%2C+%C4%8Dinitele+a+d%C4%9Blenec+0
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=09.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD%2C+%C4%8Dinitele+a+d%C4%9Blenec+0
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=10.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+0-10
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=50.+Geometrie
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=16.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+level+1
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-na-rybach/priklady1.htm
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=17.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+level+2
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-kvetinami/priklady1.htm
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=18.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+level+3
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/spojovacky1/spojovacky1.html
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=19.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+v%C3%ADce+%C4%8D%C3%ADsel
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-1/maluj0.htm
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=20.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+MIX
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Matematika 

umimematiku.cz skolakov matematika hrou online cvičenia 

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

 
21. Počítání do 100 - kombinované 
operace 

  
 

22. Počítání do 100 - slovní úlohy 

 

Prvouka 

skolasnadhledem skolakov rysava 

Místo, kde žijeme   

Domov  Domov - adresa bydliště 

Rodina   

Soužití v rodině   

Které návrhy odmítnout   

Přátelství   

Škola  Okolí školy 

Cesta do školy   

Druhy dopravy   

Dopravní značky Dopravní značky, světelné a zvukové signály  

Bezpečně na kole Pravidla pro chodce a cyklistu Dopravní výchova 3. ročník CHODEC 

Povinná výbava jízdního kola Bezpečnost silničního provozu - test 2 Chodec - křížovka a test 

Naše obec   

Města dříve a nyní  Život ve městě 

  Město - vesnice 

28.10.1918 Vznik Československa Dějiny udatného českého národa 

 

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/spojovacky2/spojovacky2.html
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=21.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+kombinovan%C3%A9+operace
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=21.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+kombinovan%C3%A9+operace
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=22.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+slovn%C3%AD+%C3%BAlohy
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
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5942
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5957
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6797
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/okoli_skoly.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/7883
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5956
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/domov-rodina-skola/dopravni-znacky/znacky.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5944
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/domov-rodina-skola/pravidla-pro-chodce-a-cyklistu/bezpecnedoskoly.htm
http://www.ibesip.cz/dopravni-vychova/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5964
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/domov-rodina-skola/bezpecnost-silnicniho-provozu/quiz2.html
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/chodec01.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6801
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/zivot_ve_meste1.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/mesto_vesnice1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY

