
ČESKÝ JAZYK : 3. ročník 
 
Září 
 
Učivo Výstupy 

Komunikační a 
slohová výchova 

Orientace v textu. 
Komunikace se spolužáky a dospělými. 
Aplikace verbálních prostředků v řeči. 
Ovládání základních hygienických návyků při 
psaní. 

Jazyková výchova Rozlišení vět, slov, slabik a hlásek. 
Rozlišení grafické a zvukové podoby slova. 
Určování počtu slabik ve slovech. 
Řazení a vyhledávání slov podle abecedy. 
Psaní slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. 

Literární výchova Práce s literárním textem. 
Doporučení textu ostatním. 
Porozumění textu a jeho reprodukce. 
Přednášení básní. 

 
 
Říjen 
 
Učivo Výstupy 

Komunikační a 
slohová výchova 

Reprodukce přečteného textu. 
Popisování osoby. 
Dodržení úpravy sdělení. 
Orientace v textu. 
 

Jazyková výchova Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. 
Určování základní skladební dvojice. 
Určování počtu vět v souvětí. 
Spojování vět do jednodušších souvětí. 
Vyhledávání slov podobných a protikladných. 
Vyhledávání příbuzných slov.  

Literární výchova Uvědomělé poslouchání literárních textů. 
Reprodukce přečteného textu. 
Rozlišení vyjadřování v próze a ve verších. 
Tvořivá práce s literárním textem. 

 
Listopad 
 
Učivo Výstupy 

Komunikační a 
slohová výchova 

Získávání znalostí o světě během četby. 
Diskutování se členy týmu. 
Psaní adresy. 
Čtení s porozumění. 



Jazyková výchova Určování kořene, předpony a přípony. 
Správné kladení slovního přízvuku. 
Rozlišení měkkých, tvrdých a obojetných 
souhlásek 
Seznámení s vyjmenovanými slovy po b. 

Literární výchova Půjčování knih v knihovně. 
Odlišení pohádky od ostatních vypravování. 
Porozumění přečtenému textu. 
Vyjádření pocitů z přečteného textu. 

 
 
Prosinec 
 
Učivo Výstupy 

Komunikační a 
slohová výchova 

Dramatizace pohádky. 
Aplikace nonverbálních prostředků. 
Napsání a odeslání pohlednice. 

Jazyková výchova Použití vyjmenovaných slov po b ve větách. 
Procvičování pravopisných jevů.  
Přiřazování slov příbuzných. 
Seznámení s vyjmenovanými slovy po l.  

Literární výchova Tvořivá práce s literárním textem. 
Uvědomělé poslouchání literárních textů. 
Přednášení básní. 

 
 
Leden 
 
Učivo Výstupy 

Komunikační a 
slohová výchova 

Orientace v textu. 
Zaznamenávání slyšeného. 
Vypravování. 
Rozhodování o správnosti jednoduchého 
sdělení. 

Jazyková výchova Použití vyjmenovaných slov po l ve větách. 
Přiřazování slov příbuzných.  
Seznamování se slovy stejně znějícími. 
Seznámení s vyjmenovanými slovy po m. 
Použití vyjmenovaných slov po m ve větách. 

Literární výchova Porozumění přečtenému textu. 
Tvořivá práce s literárním textem. 
Doporučení textu ostatním. 
Vyjádření pocitů z přečteného textu. 

 
 
 
 
 



Únor 
 
Učivo Výstupy 

Komunikační a 
slohová výchova 

Čtení s porozuměním. 
Formulace slyšeného jinak. 
Vedení dialogu. 
 

Jazyková výchova Seznámení s vyjmenovanými slovy po p. 
Použití vyjmenovaných slov po p ve větách. 
Seznámení s vyjmenovanými slovy po s. 
Seznámení se slovy stejně znějícími, jejich 
použití ve větách. 

Literární výchova Porozumění přečtenému textu. 
Uvědomělé poslouchání literárních textů. 
Práce s literárním textem. 

 
 
Březen 
 
Učivo Výstupy 

Komunikační a 
slohová výchova 

Orientace v textu. 
Dodržení úpravy sdělení. 
Obohacování slovní zásoby. 
Popisování jarní přírody. 

Jazyková výchova Seznámení s vyjmenovanými slovy po v. 
Porozumění obsahu vyjmenovaných slov. 
Použití vyjmenovaných slov  ve větách. 
Procvičování vyjmenovaných slov po v. 

Literární výchova Tvořivá práce s literárním textem. 
Půjčování knih v knihovně. 
Doporučení textu ostatním. 
Přednášení básní. 

 
Duben 
 
Učivo Výstupy 

Komunikační a 
slohová výchova 

Popisování zvířat. 
Vypravování pohádky podle osnovy. 
Dramatizace pohádky. 
Rozhodnutí o správnosti jednoduchého sdělení. 

Jazyková výchova Seznámení s vyjmenovanými slovy po z. 
Použití vyjmenovaných slov po z ve větách. 
Procvičování vyjmenovaných slov. 
Odůvodňování psaní velkých písmen. 
Vyhledávání slov v textu a jejich třídění podle 
slovních druhů. 
 



Literární výchova Tvořivá práce s literárním textem. 
Doporučení textu ostatním. 
Vyjádření pocitů z přečteného textu. 
Rozlišení základních literárních pojmů. 

 
Květen 
 
 
Učivo Výstupy 

Komunikační a 
slohová výchova 

Orientace v textu. 
Popisování činnosti. 
Čtení s porozuměním. 
Vedení telefonického rozhovoru. 

Jazyková výchova Třídění slov podle slovních druhů. 
Používání tvarů vyjmenovaných slov. 
Přiřazování příbuzných slov k vyjmenovaným 
slovům. 
Určování, pádu u podstatných jmen. 
Určování čísla a rodu u podstatných jmen. 
Určování osob a čísla u sloves. 

Literární výchova Tvořivá práce s literárním textem. 
Uvědomělé poslouchání literárních textů. 
Přednášení básní. 
Reprodukce textu. 

 
Červen 
 
Učivo Výstupy 

Komunikační a 
slohová výchova 

Orientace v textu. 
Správné napsání pozdravu z výletu. 
Reprodukce přečteného textu. 
Dodržení úpravy sdělení. 

Jazyková výchova Určování času u sloves. 
Úhledné psaní písmen psacích, tiskacích a 
číslic. 
Procvičování pravopisu. 

Literární výchova Porozumění přečtenému textu. 
Doporučení textu ostatním. 
Vyjádření pocitů z přečteného textu.  

 


