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ROZVRH 

T10: 07.11. - 11.11. 

 

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

11 10 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 

11 10 Písemné odčítání dvojciferných čísel 47  Procvičování 17-18 

  Sčítání a odčítaní dvojciferných čísel 48-52    

  Opakování  53 Užití geometrických tvarů 17-18 

 

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

11 10 Země, v níž žijeme    

  Krajina v okolí domova  Krajina v okolí domova 19-21 

  Voda v krajině 18   

  Tok řek 18   

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 

Sčítání pod sebou   Písemné sčítání a odčítání do 1 
000 

 
Pexeso na sčítání do 1000 16. Počítání do 100 - level 1 

Odčítání pod sebou   Strážce hradu - písemné sčítání s 
kontrolou 

 
Sčítání a odčítání do 200 17. Počítání do 100 - level 2 

Sčítání a odčítání víceciferné: mix Strážce hradu - písemné odčítání s 
kontrolou 

 
18. Počítání do 100 - level 3 

 V indiánském táboře - písemné 
sčítání s přechodem přes desítku 

 
19. Počítání do 100 - více čísel 

 V indiánském táboře - písemné 
 

20. Počítání do 100 - MIX 

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-scitani-pod-sebou
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/pexeso-scitani-do-1000
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/pexeso-scitani-do-1000
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://www.umimematiku.cz/cviceni-odcitani-pod-sebou
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/strazce-hradu/prikladyA1.htm
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/scitani-a-odcitani-do-200
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/scitani-a-odcitani-do-200
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://www.umimematiku.cz/cviceni-scitani-odcitani-viceciferne-mix
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=18.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+level+3
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=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/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=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 

odčítání s přechodem přes desítku 

  
 

21. Počítání do 100 - kombinované 
operace 

  
 

22. Počítání do 100 - slovní úlohy 

 

Prvouka 

skolasnadhledem skolakov rysava 

 Voda v krajině  

 

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
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://skolakov.eu/prvouka/3-trida/krajina-v-okoli-domova/voda-v-krajine/prezentace.html

