Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 3.
Výstup
-

pozná kořen slova,část předponovou a příponovou
porovnává významy slov (pozná slovo významem
nadřazené,podřazené a souřadné)
pozná slova souznačná a slova protikladná,umí je
používat ve větě
zná obojetné souhlásky
zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis
umí vyhledávat v textu slova příbuzná

- umí vyjmenovat slovní druhy
- pozná podstatné jméno
- umí určit rod,číslo a pád podstatných jmen
- pozná sloveso
- umí určit osobu,číslo a čas sloves
- pozná přídavné jméno
- umí napsat předložky s podstatným jménem
- dokáže správně psát obvyklá vlastní jména

Učivo
Slovo

Vyjmenovaná slova

Slovní druhy
-podstatná jména
-slovesa
-přídavná jména
-spojky a předložky

- umí abecedu
- umí seřadit slova podle abecedy
- s využitím abecedy se orientuje ve
slovníku,encyklopedii,tel.seznamu atd.
-

umí odlišit jednoduchou větu od souvětí

Abeceda

-

dokáže sestavit vzorec souvětí

Věta a souvětí

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, kurzy
MKV – Lidské vztahy
/sociální a komunikativní hry
zaměřené na toleranci, empatii
a harmonické mezi- lidské
vztahy

Poznámky

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 3.
Výstup
-

dovede určit základní a vedlejší skladebné dvojice
ve větách jednoduchých pomocí grafického
znázornění

-

zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení
umí číst potichu i předčítat nahlas
orientuje se v textu
využívá literárního textu jako zdroje informací
čte plynule s porozuměním texty přiměřeného
rozsahu a náročnosti
umí reprodukovat text
pozná různé literární druhy a žánry
(pohádky,povídky,pověsti, bajky)

-

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, kurzy
MKV – kulturní diference –
vlastní kulturní zařazení,
spisovatelé,básníci

Čtení

P – Den s knihou – návštěva
Krajské knihovny v Liberci
spojená s tematickou besedou
/Vánoce nebo Velikonoce/
MV – kritické čtení /vliv médií
ve společnosti/
VV – ilustrace ke knize

-

dbá na úpravu v sešitě
umí napsat na pohlednici adresu, přání nebo
pozdrav
dovede psát římské číslice

- orientuje se v textu slyšeném i čteném
- je schopen vypravovat podle osnovy
- umí věrohodně popsat předmět a osobu
- umí telefonovat
- užívá základní pravidla dialogu a argumentace

Psaní

Vyjadřovací schopnosti
MKV – lidské vztahy, princip
slušného chování,
tolerance,empatie a vžití se do
role druhého

Poznámky

