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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník 3. 
 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

 
 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
 

Využívá abecedu při řazení slov Abeceda  

Třídí slova podle významu, používá je 
ve větě 

Význam slov - slova souznačná, 
mnohoznačná, protikladná a příbuzná 

 

Rozlišuje větu jednoduchou, souvětí, 
spojuje věty spojkami, dbá na správný 
výběr jazykových prostředků 

Věta jednoduchá, souvětí, spojky 
 

 

Využívá přehledu vyjmenovaných slov 
a odůvodňuje i/y po obojetných 
souhláskách uvnitř slova  

Vyjmenovaná slova a jejich příbuzná 
slova 
 

 

Přiřazuje jednoduchá slova 
v základním tvaru ke slovním druhům,  
používá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných  
a přídavných jmen, sloves 

Slovní druhy - ohebné, neohebné, 
tvary podstatných jmen, přídavných 
jmen a sloves 
 
 

 

Seznamuje se s pádem, číslem  
a rodem u postatných jmen 

Podstatná jména - rod, číslo, pád 
 

 

Využívá pravidel psaní obvyklých 
vlastních jmen, vyhledává zeměpisné 
názvy 

Vlastní jména osob, zvířat, měst, 
vesnic, hor 
 

 

Poznává osobu, číslo a čas u sloves Slovesa - osoba, číslo a čas, časování   

 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 

 

Plynule čte přiměřené texty Plynulé čtení, členění textu  

Upevňuje čtenářské dovednosti  
a návyky 

Tiché, hlasité čtení a předčítání 
 

 

Vypráví přečtený text Čtení s porozuměním  
 

Vyjadřuje se souvisle, klade a tvoří 
otázky, seznamuje se se základy 
komunikace, tvoří krátký mluvený 
projev 
 

 

Vyjadřovací schopnosti, dialog, 
střídání rolí, mimika, gesta 

OSV - Komunikace 

 

Poznává základní formy 
společenského styku 
 

Vzkaz, zpráva, pozdrav z prázdnin  
 

 
 

 

Zvládá základní hygienické návyky 
spojené s psaním 
 

Hygienické návyky psaní  
 

 

 

Píše čitelně a úhledně, provádí 
kontrolu vlastního projevu 
 

Úprava písemného projevu, úhlednost 
sešitů 

 

 

Poznává žánry písemného projevu 
 

Adresa, blahopřání, dopis OSV - Mezilidské vztahy 

 
 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

Vypráví přečtený text, domýšlí příběhy Volná reprodukce textu  

Vyjadřuje své pocity z přečteného 
textu 

Postoj k přečtenému textu, ke knize, 
autorovi  

MeV – Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 

 

Pracuje tvořivě s literárním textem 
podle pokynů a svých schopností 
 

Ilustrace, recitace básní se správným 
frázováním, v přiměřeném tempu 

 

Rozeznává různé typy vyjadřování 
autorů píšících pro děti  
 

 

Literární druhy a žánry - spisovatel, 
ilustrátor, básník, kniha, čtenář 
 

 

 


