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ROZVRH 

T14: 5.12. - 9.12. 

 

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

12 14 Vyjmenovaná slová s y/ý po l 46  Vyjmenovaná slova po L 32 

  slyšet, mlýn, blýskat se 48    

  polykat, plynout, plýtvat 49    

  lýko, lýtko, lyže 51    

  vzlykat, lysý, plyš, pekyněk 52    

 

M T Matematika pro 3. ročník ZŠ-2. díl A G Pracovní sešit k učebnici matematika 3, I. díl PS 

12 14 Porovnávaní čísel 7  Měření a odhad délek  

  Rovina-rovinné útvary  8 Procvičování 25-26 

  Nakupujeme hračky  9 Roviny kolem nás  

 

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

12 14 Lidé a čas    

  Orientace v čase a časový řád 22  25 

  Jak žili lidé dříve 23  26 

  3. Náměty na opakování 23   

https://www.martinus.sk/?uItem=363023
https://www.martinus.sk/?uItem=627745
https://www.martinus.sk/?uItem=542621
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 L   Vyjmenovaná slova po L Vyjmenovaná slova po L 
 

Vyjmenovaná slova po L 

 Prezentace vyjmenovaných slov - 
učíme se vyjmenovaná slova, 
význam vyjmenovaných slov, slova 
příbuzná 

SLYŠET, MLÝN, BLÝSKAT SE 

 

 Řazení vyjmenovaných slov - 
učíme se řadu vyjmenovaných slov 

POLYKAT, VZLYKAT, PLYNOUT, 
PLÝTVAT 

 

 Šibenice - hádání vyjmenovaných 
slov 

LYSÝ, LÝTKO, LÝKO 
 

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

LYŽE, PELYNĚK, PLYŠ, VOLYNĚ 

 

 Kat - šibenice - hádání slov 
příbuzných 

 
 

 Chytáky po L - význam a 
procvičování psaní dvojic mlýn x 
mlít, blýská se x blízká, lysá x lísá 
.... 

 

 

 Známkované diktáty - doplňování y 
/ i do slovních spojení 

 
 

 Diktáty - pravopisná cvičení  
 

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

 
 

 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-l
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/l1.htm
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=yyl_3
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=yyl_3
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/prezentace/prezentace-L.html
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/slys1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rada/cviceniL1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/poly1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/poly1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/sibenice/hraL.html
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/lysy1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/lyze1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/kat/sibeniceL1.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rozlisovani-dvojic/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisna-cviceni/diktaty-L1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/prislovi/s-detektivy-na-stope-L.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/vyber.html
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Český jazyk 

 Význam vyjmenovaných slov - 
přiřazování významu 
vyjmenovaných slov 

 

 

 Přesmyčky vyjmenovaných slov po 
L - procvičování znalosti 
vyjmenovaných slov 

 

 

 Skládanky vyjmenovaných slov -  
 

 

Matematika 

umimematiku.cz skolakov matematika hrou online cvičenia 

Porovnávání čísel do 1000 Čísla do 1 000 
 

Pexeso na sčítání do 1000 25. Počítání do 1 000 

Čísla do 1 000 slovně Barevné karty - Uspořádání čísel 
podle posloupnosti 

 
Sčítání do 1000 26. Počítání do 1 000 po stovkách 

 Býčí zápasy - porovnávání čísel 
 

27. Počítání do 1 000 - level 1 

  
 

28. Počítání do 1 000 - level 2 

  
 

29. Počítání do 1 000 - level 3 

  
 

30. Počítání do 1 000 - level 4 

  
 

31. Počítání do 1 000 - level 5 

  
 

32. Počítání do 1 000 - level 6 

  
 

33. Počítání do 1 000 - level 7 

  
 

34. Počítání do 1 000 - level 8 

  
 

35. Počítání do 1 000 - level 9 

  
 

36. Počítání do 1 000 - level 10 

  
 

37. Počítání do 1 000 - level 11 

  
 

38. Počítání do 1 000 - MIX 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/presmycky/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/presmycky/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/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-porovnavani-cisel-do-1000
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=25.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000
https://www.umimematiku.cz/cviceni-cisla-slovne
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/barevne-karty/poradi.html
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/scitani-do-1000
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/scitani-do-1000
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=26.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+po+stovk%C3%A1ch
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/byci-zapasy/porovnavame.html
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=27.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+1
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=28.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+2
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=29.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+3
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=30.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+4
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=31.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+5
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=32.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+6
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=33.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+7
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=34.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+8
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=35.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+9
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=36.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+10
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=37.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+11
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=38.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+MIX
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Matematika 

umimematiku.cz skolakov matematika hrou online cvičenia 

  
 

42. Počítání do 1 000 - slovní 
úlohy 

  
 

43. Počítání do 1 000 - 
kombinované operace 

Prostorová představivost  
 

 

Prostorová představivost v rovině  
 

 

Názvy geometrických útvarů a těles  
 

50. Geometrie 

 

Prvouka 

skolasnadhledem skolakov rysava 

Měsíce  Měříme čas 

Dny a měsíce  Kolik je hodin? 

Velikonoce   

 

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=42.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+slovn%C3%AD+%C3%BAlohy
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=42.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+slovn%C3%AD+%C3%BAlohy
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=43.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+kombinovan%C3%A9+operace
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=43.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+kombinovan%C3%A9+operace
https://www.umimematiku.cz/cviceni-prostorova-predstavivost
https://www.umimematiku.cz/cviceni-predstavivost-rovina
https://www.umimematiku.cz/cviceni-nazvy-utvaru
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=50.+Geometrie
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/7888
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/cas1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/7887
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/hodiny1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/7889

