ROZVRH
T12: 21.11. - 25.11.
M

T

Český jazyk 3

Č

11

12

Vyjmenovaná slová s y/ý po b

36

být

38

obyčej, bystrý, bylina

39

kobyla, býk, babyka

41

A

M

T

Matematika pro 3. ročník ZŠ-1. díl

11

12

Opakování-G
Tři ořížky

Český jazyk 3-pracovní sešit 1. díl

K

Vyjmenovaná slova po B

T

Prvouka 3-učebnice

P

11

12

2. Náměty na opakování

21

20-31

G

Pracovní sešit k učebnici matematika 3, I. díl

PS

59

Co už umím - test 1/G

20

Zaokruhlování, určovaní času

21

Konstrukční úloha

22

60-62

M

PS

Prvouka 3-barevní pracovní sešit

PS
24

1

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
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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

Zaokrouhlování na desítky a
stovky

Zaokrouhlování

matematika hrou

online cvičenia

Zaokrouhlování na stovky

15. Zaokrouhlování

Jahodová úroda - zaokrouhlování
na stovky
Na dvorku - zaokrouhlování na
stovky
Prvouka
skolasnadhledem

skolakov

rysava

Světové strany

Orientace v krajině

Světové strany

Hlavní světové strany

Hlavní a vedlejší světové strany

Vedlejší světové strany
Typy krajiny

Typy krajiny

Typy krajiny

Pomůcky pro orientaci v krajině
Druhy máp
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Prvouka
skolasnadhledem

skolakov

rysava

Mapové značky
Plán a mapa
Přírodní a umělé prvky v krajině
Voda v krajině
Znaky a symboly
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