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ROZVRH 

T11: 14.11. - 18.11. 

 

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

11 11 Vyjmenovaná slová s y/ý po b 36  Vyjmenovaná slova po B 20-31 

  být 38    

  obyčej, bystrý, bylina 39    

  kobyla, býk, babyka 41    

 

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

11 11 Zaokruhlování čísel na desítky 54-56  Co už umím - test 1/A 19 

  Opakování-A 57-58    

 

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

11 11 Naše vlast 19-21  22-23 

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 

Vyjmenovaná slova po B   Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po B 
 

Vyjmenovaná slova po B 

 Učíme se vyjmenovaná slova po 
B - učíme se vyjmenovaná slova, 
význam vyjmenovaných slov, slova 
příbuzná 

Příbuzná slova ke slovu BÝT 

 

 Řazení vyjmenovaných slov - 
učíme se řadu vyjmenovaných slov 

OBYČEJ, BYSTRÝ, BYLINA 
 

 Šibenice - hádání vyjmenovaných 
slov 

KOBYLA, BÝK, BABYKA 
 

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

Vyjmenovaná vlastní jména po B 

 

 Kat - šibenice - hádání slov 
příbuzných 

 
 

 Pravopisné chytáky - tvary slovesa 
BÝT x BÍT 

 
 

 Chytáky po B - význam a 
procvičování psaní dvojic být x bít, 
dobýt x dobít, nabýt x nabít .... 

 

 

 Známkované diktáty - doplňování y 
/ i do slovních spojení 

 
 

 Diktáty - pravopisná cvičení  
 

 Pravopisný trenažér - doplňování y 
/ i do slovních spojení 

 
 

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-b
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/b1.htm
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=yyb_3
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=yyb_3
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/prezentace/prezentace-B.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/prezentace/prezentace-B.html
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/byt1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rada/cviceniB1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/obyc1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/sibenice/hraB.html
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/koby1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/vljm_b1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/kat/sibeniceB1.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/chytaky/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rozlisovani-dvojic/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/slovni-spojeni/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisna-cviceni/diktaty-B1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisny-trenazer/vyber.html
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Český jazyk 

 S detektivy na stopě - kvíz - 
význam přísloví, psaní i / y po B 

 
 

 Význam vyjmenovaných slov po B - 
přiřazování významu 
vyjmenovaných slov 

 

 

 Přesmyčky vyjmenovaných slov po 
B - procvičování znalosti 
vyjmenovaných slov 

 

 

 Skládanky vyjmenovaných slov -  
 

 

Matematika 

umimematiku.cz skolakov matematika hrou online cvičenia 

Zaokrouhlování na desítky a 
stovky   

Zaokrouhlování 
 

Zaokrouhlování na stovky 15. Zaokrouhlování 

 Jahodová úroda - zaokrouhlování 
na stovky 

 
 

 Na dvorku - zaokrouhlování na 
stovky 

 
 

 

Prvouka 

skolasnadhledem skolakov rysava 

Znaky a symboly   

17.11.1989 Sametová revoluce Dějiny udatného českého národa (2013) 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/prislovi/s-detektivy-na-stope.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/presmycky/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/presmycky/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/skladanky/cviceni.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-zaokrouhlovani-desitky-stovky
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zaokrouhlovani-desitky-stovky
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/zaokrouhlovani-na-stovky
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/zaokrouhlovani-na-stovky
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=15.+Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/zaokrouhlovani/jahodova-uroda/1/kviz.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/zaokrouhlovani/na-dvorku/1/kviz.html
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://www.skolasnadhledem.cz/game/6804
https://www.youtube.com/watch?v=ms4dkoCythI

