
                    Základní škola a mateřská škola, Okna, okres Česká Lípa 

 

Školní rok 2021 / 2022 

   

           TEMATICKÝ PLÁN PRO ČESKÝ JAZYK 
 

3. ročník 

vyučující Iveta Myšková 

 

učební pomůcky : 

učebnice, pracovní sešity a čítanky – nakladatelství Fraus 

 

ZÁŘÍ 

ML 

Opakování - vlastní jména osob, tvrdé a měkké souhlásky, ú / ů 

ČT / LV 

Zahájení čtení vlastních knih, výroba záložky 

Svatý Václav, pranostiky o září 

 

ŘÍJEN 

ML / SL 

Znělé a neznělé souhlásky, skupiny : dě tě ně bě pě vě mě, druhy vět 

Stavba slova, slova příbuzná 

Vypravování, osnova 

ČT / LV 

Čtení s porozuměním – texty se zvířecí tematikou 

Poslech : Ronja, dcera loupežníka (A. Lindgrenová) 

Tiché čtení vlastních knih 

Pranostiky o říjnu 

 

LISTOPAD 

ML / SL 

Vyjmenovaná slova po B, L 

Význam slova 

Popis předmětu 

ČT / LV 

Čtení s porozuměním – texty s podzimní tematikou 

Poslech : Ronja, dcera loupežníka (A. Lindgrenová) 

Čtení vlastních knih s úkolem 

Svatý Martin, Dušičky, pranostiky o listopadu 

 

 



PROSINEC 

ML / SL 

Vyjmenovaná slova po M 

Slovní druhy, souvětí 

Vánoční přání, pohlednice 

ČT / LV 

Čtení s porozuměním - texty s vánoční tematikou 

Poslech : Kouzelný kalendář (J. Gaarder) 

Čtení vlastních knih se zápisem 

Vánoční pohádky, poezie a koledy – J. Lada 

 

LEDEN 

ML / SL 

Vyjmenovaná slova po P, S 

Podstatná jména – číslo, rod 

Dopis 

ČT / LV 

Čtení s porozuměním - texty se zimní tematikou 

Poslech : Piráti z Ledového moře (Frida Nillson) 

Čtení vlastních knih s písemnou kontrolou porozumění 

Tři králové, pranostiky o lednu 

 

ÚNOR 

ML / SL 

Vyjmenovaná slova po V 

Podstatná jména – pád, životnost 

Seznam věcí na lyžařský kurz, psaní pohlednice 

ČT / LV 

Čtení s porozuměním – texty se sportovní tematikou 

Poslech : Piráti z Ledového moře (Frida Nillson) 

Čtení vlastních knih a založení deníku 

Masopust, pranostiky o únoru 

Příprava na recitační soutěž 

 

BŘEZEN 

ML / SL 

Vyjmenovaná slova po Z, opakování 

Vlastní jména 

Popis činnosti, e-mail 

ČT / LV 

Čtení s porozuměním - texty s jarní tematikou 

Poslech : Piráti z Ledového moře (Frida Nillson) 

Čtení vlastní knihy a její prezentace kamarádům 



Příprava na recitační soutěž 

Vítání jara, pranostiky o březnu 

 

DUBEN 

ML / SL 

Slovesa – číslo, osoba, čas, infinitiv 

Skladební dvojice 

Velikonoční přání 

ČT / LV 

Čtení s porozuměním - texty s velikonoční tematikou 

Poslech : My z ostrova Saltkrakan (A. Lindgrenová) 

Tvorba komiksu  

Čarodějnice, pranostiky o dubnu 

 

KVĚTEN 

ML / SL 

Přídavná jména, číslovky, předložky, zájmena, spojky, příslovce 

Přihláška na tábor 

ČT / LV 

Čtení s porozuměním – texty s cestovatelskou tematikou 

Poslech : My z ostrova Saltkrakan (A. Lindgrenová) 

Tvorba obrázkového čtení 

Máje, pranostiky o květnu 

 

ČERVEN 

ML / SL 

Částice, citoslovce 

Opakování 

ČT / LV 

Poslech : My z ostrova Saltkrakan (A. Lindgrenová) 

Svatojánská noc, pranostiky o červnu 

Přehled přečtených knih 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Oknech 14. 9. 2021 

 



 


