TÉMATICKÝ PLÁN 2018/2019
Český jazyk - 3. ročník (Mgr. Vlasta Tvrdíková)
Měsíc

Sebehodnocení

Probraná látka
Řadím slova podle abecedy.
Píši správné i/ y po měkkých a tvrdých souhláskách.
Přiřadím ke skupině slov slovo nadřazené.
Vymyslím a zapíši slovo podřazené.

ZÁŘÍ

Používám správně dě, tě, ně, bě, pě, vě.
Do slov doplňuji správné párové souhlásky a používám je ve vlastním textu.
Rozliším podstatné jméno, přídavné jméno a sloveso.
Píši velká písmena u vlastních jmen.
Získávám informace z přečteného textu.
Rozliším větu jednoduchou a souvětí.
Píši čárku před spojkou. Rozlišuji spojky a předložky.
Vyhledám sloveso a určím základní skladební dvojici.

ŘÍJEN

Vymyslím vhodný nadpis k vyprávění.
Popíši osobu.
Čtu s porozuměním.
Vyjadřuji své pocity z přečteného textu.
Přiřadím ke skupině slov slovo nadřazené.
Nahradím slovo slovem souznačným.
Najdu ke slovu slovo protikladné.

LISTOPAD

Píši slova příbuzná a určím jejich společný kořen.
V básni podtrhnu hlavní slovní přízvuk.
Znám různé druhy pozdravů a vhodně je používám.
Vím, jak oslovit různé osoby.
Zjišťuji informace z naučného textu a tvořím otázky.
Znám obojetné souhlásky.
Vyjmenuji slova po B a doplňuji y, i do pravopisných cvičení.
Chápu rozdíl mezi ohebnými a neohebnými slovními druhy.

PROSINEC

Rozpoznám vlastní jméno a píšu velké písmeno.
Poznám některá zájmena a číslovky v textu.
Popíši kamaráda a napíši, jaký je.
Čtu a přednáším zpaměti literární text.
Vypravuji o různých povoláních.
Vyjmenuji slova po L a doplňuji y, i do pravopisných cvičení.
Seznámil jsem se s pádovými otázkami.

LEDEN

Znám pádové otázky.
Určím číslo a rod.
Vyhledám přídavná jména v textu.
Rozlišuji pozdrav, poděkování, žádost a prosbu.
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Hodnocení
učitele

Vypravuji o dobrých skutcích (Laskavec).
Vyjmenuji slova po M a doplňuji y, i do pravopisných cvičení.
ÚNOR

Opakuji si podstatná jména - pády, číslo, rod.
Určuji osobu u slovesa.
Určuji číslo a čas.
Popíši svůj den.
Seřadím text, aby vznikl příběh.
Připravím si rozhovor se spolužákem podle pokynů.
Vyjmenuji slova po P a doplňuji y, i do pravopisných cvičení.

BŘEZEN

Určuji číslo a čas u slovesa.
Rozlišuji infinitiv a zvratné sloveso.
Vypravuji krátký příběh.
Doplním nadpis do příběhu.
Odlišuji pohádku od ostatních vyprávění.
Rozliším přídavné jméno a příslovce.
Rozlišuji infinitiv a zvratné sloveso.
Tvořím tvar slovesa podle osoby a čísla.

DUBEN

Popíši zvíře.
Vyberu vodný konec příběhu.
Dokončím text podle své fantazie.
Rozlišuji jednotlivé tiskopisy.
Vyjmenuji slova po V a doplňuji y, i do pravopisných cvičeních.
Opakuji si mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves.

KVĚTEN

Seznámil jsem se s částicemi a citoslovci.
Píši pohled, dopis.
Popisuji změny v přírodě.

ČERVEN

Opakování učiva 3. ročníku.
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