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ROZVRH 

T16: 19.12. - 22.12. 

 

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

12 16 Podstatná jména 55  Slovní druhy 67 

  Rod podstatných jmen 56  Podstatná jména 67 

  Životnost podstatných jmen 57  Různe tvary podstatných jmen 68 

  Číslo podstatných jmen 58    

  Pády podstatných jmen 60    

  Vlastní  jména 63    

  Shrnutí učiva o podstatných jménech 65    

 

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

12 16 Čtverec  20 Aplikační úlohy 29-30 

  Nakupujeme v lahůdkách  23 Čtverec  

       

 

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

12 16 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 

 

Slovní druhy 

Podstatná jména Podstatná jména - rod, životnost 
a číslo 

 
Najdi podstatná jména 

Podstatná jména   Čítárna - určování rodu 
podstatných jmen 

Pádové otázky 
 

Určování podstatných jmen   Zvědaví medvídci - učíme se pády 
a pádové otázky 

Urči rod, číslo a pád podstatných 
jmen 

 

Podstatná jména: rody   Mezi parašutisty - určování pádů 
podstatných jmen 

Podstatná jména obecná a 
vlastní 

 

Podstatná jména: jmenné číslo   Prozkoumáváme dům - určování 
pádů podstatných jmen 

3. OPAKOVÁNÍ 
 

Podstatná jména: pády   O Sněhurce - určování pádů 
podstatných jmen ve větách 

 
 

 Poznáme podstatná jména - 
určování kategorií podstatných 
jmen 

 

 

 Kartičky - určování pádů 
podstatných jmen - Určování pádů 
podstatných jmen s kontrolou 

 

 

 Určování pádů podstatných jmen - 
Přiřazování kartiček - určování 
pádů 

 

 

 
 
 
 

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-slovni-druhy
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pod_jm1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pod_jm1.htm
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=sd1_3
https://www.gramar.in/cs/_test.php?subcategory=sd1_3
https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pad1.htm
https://www.umimecesky.cz/cviceni-urcovani-podstatnych-jmen
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/padove-otazky/kviz.html
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm
https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-rody
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/obec_vlas1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/obec_vlas1.htm
https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-jmenne-cislo
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/3opakovani1.htm
https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-pady
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/pady-v-pohadkach/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/karticky-urcovani-padu-podstatnych-jmen/karticky.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/karticky-urcovani-padu-podstatnych-jmen/karticky.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/pady-vlacek/prirazovani.html
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Matematika 

umimematiku.cz skolakov matematika hrou online cvičenia 

Prostorová představivost  
 

50. Geometrie 

Prostorová představivost v rovině  
 

 

Názvy geometrických útvarů a těles  
 

 

 

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
https://www.umimematiku.cz/cviceni-prostorova-predstavivost
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=50.+Geometrie
https://www.umimematiku.cz/cviceni-predstavivost-rovina
https://www.umimematiku.cz/cviceni-nazvy-utvaru
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

