Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – český jazyk a literatura
Ročník: 3.
Kompetence ( výstupy )

Učivo – obsah

Mezipředm.
vazby

Poznámka

Termín

Komunikační a slohová
výchova
čte s porozuměním texty přiměřeného
rozsahu a náročnosti, dokáže se orientovat
v textu, chápe četbu jako zdroj informací

Čtení – výcvik a technika
plynulého čtení, čtení pozorné,
čtení vyhledávací, jako zdroj
informací, klíčová slova.

porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti, dokáže
aktivně reagovat na kladené otázky, sám
dokáže klást otázky a reagovat otázkami

Naslouchání – pozornost,
soustředěnost, aktivita –
zaznamenat slyšené a reagovat
otázkami

respektuje základní komunikační pravidla
v rozhovoru, pečlivě vyslovuje, v krátkých
mluvených projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči, na základě vlastní
zkušenosti a zážitků tvoří krátký mluvený
projev

Mluvený projev – technika:
dýchání, výslovnost, základy
komunikace – požádání o
informaci, podání stručné
informace, uvítání návštěvy a
rozloučení se, sdělování přání,
pozdravů.

Prvouka a celý
výchovně
vzdělávací
proces

Průběžně

zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním, píše správné tvary písmen a
číslic, správně spojuje písmena i slabiky,
píše plynule a přiměřeně rychle, provádí
kontrolu vlastního projevu, dokáže napsat
věcně i formálně jednoduchá sdělení

Písemný projev – hygiena,
technika sebekontrola,
-pozdrav z prázdnin
-adresa
-omluvenka

Matematika,
prvouka

Průběžně

Prvouka

Průběžně

Průběžně
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Ročník: 3.
Kompetence ( výstupy )

Učivo – obsah

Mezipředm.
vazby

Poznámka

Termín
1. pololetí

Jazyková výchova
dokáže správně číst předložkové vazby a
osvojuje si psaní předložek

Vyslovujeme a píšeme správně
předložky

odůvodňuje a píše správně bě-, pě-, vě-,
mě - mimo morfologický šev

Skupiny bě-, pě-, vě-,mě-

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
Souhlásky uvnitř slov a na konci
slova, dokáže správně psát slova s párovou
souhláskou na konci i uvnitř (b-p, d-t, ď-ť,
z-s, ž-š, h-ch, v-f)
správně píše a odůvodňuje psaní velkých
písmen v typických případech vlastních
jmen osob, zvířat a místních pojmenování

Velká písmena u vlastních jmen

porovnává významy slov, slova stejného
nebo podobného významu, opačného
významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená,citově zabarvená,
vyhledává slova příbuzná

Nauka o slově

zvládá přehled a užívání vyjmenovaných
slov, odůvodňuje a správně píše i-y po
obojetných souhláskách, seznamuje se se
slovy stejně znějícími (být – bít, pyl – pil)

Vyjmenovaná slova po B, L, M

2. pololetí
Vyjmenovaná slova po P, S, V, Z

porovnává a třídí slova podle zobecněného
významu – děj, věc, okolnost,vlastnost,
rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

Slovní druhy

učí se pracovat s mluvnickými kategoriemi Podstatná jména – číslo, rod a pád
podstatných jmen, skloňovat podstatná
jména, určí rod, číslo, pád, vyjmenuje
pádové otázky
dokáže poznat sloveso a infinitiv
Slovesa a tvary sloves – časování
spojuje věty do jednodušších souvětí
rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich

Stavba věty

Literární výchova
čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené
věku, reprodukuje jeho obsah, vyjadřuje
pocity z přečteného textu, rozlišuje
vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje
pohádku od ostatních vyprávění, poslouchá
uvědoměle literární texty, rozlišuje hlavní
a vedlejší postavy, vypráví, co se mu
v textu líbilo, vypráví zážitky
z divadelního a filmového představení

Práce s literárním textem –
vyjádření pocitů a dojmů
Přednes poezie z paměti
Rozlišení poezie a prózy
Základní literární pojmy: hádanka,
říkanka, rozpočitadlo, kniha a
spisovatel, básník, báseň - píseň,
verš, rým, divadelní představení,
pohádka, povídka, pověst, bajka.

Výtvarná
výchova,
hudební
výchova,
dramatická
výchova

Vánoční
akademie, 1x za
pol. divadelní
představení, 1x
za pol.
knihovnické
lekce, Muzeum
bratří Čapků
v Malých
Svatoňovicích

Průběžně

