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Ročník: 3. 
Časová dotace: 8 hodin týdně 
 

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

Komunikační a slohová výchova 

Čtení 
praktické čtení 
pozorné, plynulé čtení vět a 
souvětí 
přednes básní 
vypravování 
dramatizace 
četba uměleckých a naučných 
textů 

Žák získává při četbě znalosti o světě. Kompetence 
komunikativní, 
sociální a personální 

Člověk a jeho svět, 
dramatika 

 

Osobnostní 
a sociální 
výchova 

Orientuje se v textu. 

Dramatizuje pohádky. 

Reprodukuje přečtený text. 

Dokáže číst s porozuměním text přiměřeného rozsahu. 

Naslouchání 
praktické naslouchání (zdvořilé 
vyjádření kontaktu s partnerem) 
věcné   naslouchání (pozorné, 
soustředěné, aktivní – zaznamenat 
slyšené, reagovat otázkami) 

Žák diskutuje se členy týmu. Kompetence 
komunikativní, 
sociální a personální 

Člověk a jeho svět, 
dramatika 

 

Člověk a jeho svět, 
dramatika 

Osobnostní 
a sociální 
výchova Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. 

Zaznamenává slyšené. 

Dokáže formulovat slyšené jinak. 

Aplikuje verbální a nonverbální prostředky řeči v různých 
situacích. 
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učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

Mluvený projev 
dialog 
popis 
oslovení 
omluva 

Žák vede dialog se spolužáky i s učitelem. 
Kompetence 
komunikativní, 
sociální a personální 

Člověk a jeho svět  

Osobnostní 
a sociální 
výchova 

Obohacuje aktivně svou slovní zásobu, nahrazuje slova slovy 
stejného významu. 

Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. 

Popisuje předmět, obrázek, osobu, zvíře, pracovní postup. 

Písemný projev 
adresa 
blahopřání 
pozvánka 
pozdrav z prázdnin 
základní hygienické návyky 
(správné sezení, držení psacího 
náčiní, hygiena zraku) 

Žák dodrží úpravu sdělení. Kompetence 
komunikativní, 
sociální a personální 

Člověk a jeho svět 

Osobnostní 
a sociální 
výchova 

Rozhodne o správnosti jednoduchého sdělení. 

Umí napsat a odeslat dopis a pohlednici. 

Zvládá základní hygienické návyky. 

Jazyková výchova 

Zvuková stránka jazyka 
hláskosloví 
stavba slov 
slovní přízvuk 

Žák rozliší zvukovou a grafickou podobu slova. Kompetence k učení,  
k řešení problémů, 
komunikativní 

Mediální výchova 

Správně klade slovní přízvuk. 
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učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

Slovní zásoba a tvoření slov 
význam slov 
slova jednovýznamová a 
mnohovýznamová 
antonyma 
homonyma 
stavba slova (kořen slova, část 
předponová a příponová) 

Žák vyhledá slova souznačná a protikladná. Kompetence k učení,  
k řešení problémů 

Mediální výchova 

Odlišuje krátké a dlouhé samohlásky, rozlišuje význam slova 
podle délky samohlásky (např. drahá a dráha). 

Umí určit počet slabik ve slovech. 

Dokáže vyhledat slova příbuzná. 

Určí kořen slova, předponu a příponu. 
 

Umí tvořit ke kořenu slova příbuzná. 

Tvarosloví 
slovní druhy 
tvary slov 

Žák pozná a rozliší slovní druhy v základním tvaru. Kompetence k učení,  
k řešení problémů 

Mediální výchova 

Vyhledává v textu a třídí slova podle slovních druhů – podstatná 
jména, slovesa, přídavná jména, předložky. 

Určuje u podstatných jmen rod, číslo, pád, u mužských životnost. 

Určuje u sloves osobu, číslo, čas v oznamovacím způsobu. 

Píše úhledně všechna písmena psací (velká i malá) i tiskací 
(velká) abecedy, číslice. 

Skladba 
věta jednoduchá a souvětí 

Žák se učí určit počet vět v souvětí. Kompetence k učení,  
k řešení problémů 

Mediální výchova 

Spojuje věty do jednodušších souvětí. 
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učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

Pravopis 
vlastní jména 
vyjmenovaná slova 
psaní souhlásek na konci a uvnitř 
slov 

Žák odůvodňuje psaní velkých písmen v typických případech 
vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování. 

Kompetence k učení,   
k řešení problémů 

Mediální výchova 

Přeříká zpaměti řady vyjmenovaných slov, používá jejich tvary 
ve větách, rozumí jejich obsahu a umí k nim přiřadit slova 
příbuzná. 
Seznamuje se se slovy stejně znějícími (být – bít, výr – vír). 

Zdůvodní a správně píše slova s párovou souhláskou na konci 
i uvnitř slov (b – p, d – t, ď – ť, z – s, ž – š, h – ch, v – f). 

Literární výchova 

Poslech literárních textů 
poslech četby poezie a prózy 

Žák pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele 
a svých schopností. 

Kompetence 
komunikativní 

Osobnostní 
a sociální 
výchova 

Poslouchá uvědoměle literární texty. 

Zážitkové čtení a naslouchání 
knížka, kterou máme rádi 
knihy do knihovničky 

Žák vyjadřuje pocity z přečteného textu. Kompetence 
komunikativní, 
k řešení problémů, 
sociální a personální 

Mediální výchova 

Doporučí text ostatním. 

Půjčuje si knihy v knihovně k vlastnímu čtení, seznamuje s nimi 
ostatní spolužáky. 

Tvořivé činnosti s literárním 
textem 
volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu 

Žák porozumí přečtenému textu Kompetence 
komunikativní 

Osobnostní 
a sociální 
výchova 

Reprodukuje jeho obsah. 
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učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

Základní literární pojmy 
báseň 
pohádka 
spisovatel 
básník 
kniha 
čtenář 
výtvarný doprovod 
ilustrátor 

Žák rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších. Kompetence 
komunikativní 
 
 
Umění a kultura 

Mediální výchova 

Přednáší zpaměti básně přiměřené jeho věku. 

Odlišuje pohádku od ostatních vypravování. 

Všímá si ilustrací knih a jejich vazby k přečtenému. 

Ilustruje svou vlastní tvorbu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


