
VÝSTUPY STANOVENÉ RVP -  3. ROČNÍK 

 

ČESKÝ JAZYK 

 

 Opakování látky probrané ve 2. ročníku 

Opakování abecedy, psaní u/ú/ů, měkké a tvrdé slabiky, slova se skupinami dě, tě, ně, 

bě, pě, vě, mě, psaní souhlásek uvnitř a na konci slov 

 Nauka o slově 

Slova protikladná, souznačná, mnohoznačná a citově zabarvená; slova nadřazená, 

podřazená a souřadná  

 Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z,  

 Tvarosloví 

Slovní druhy 

Podstatná jména: rod, číslo, pád 

Slovesa: osoba, číslo, čas, infinitiv 

 Syntax  

Věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice 

 Slohová cvičení 

Vyprávění podle osnovy, popis, představení se, telefonický rozhovor, pozvánka, 

svátky a obyčeje 

 

MATEMATIKA 

 Počítání do 100 – násobení a dělení čísly 6,7,8,9, písemné sčítání a odčítání. 

 Přirozená čísla v oboru do 1000 – sčítání a odčítání zpaměti, písemné sčítání, odčítání 

trojciferných čísel, zaokrouhlování. 

 Násobení, dělení číslem 100. 

 Násobení, dělení dvojciferných čísel jednociferným číslem. 

 Dělení se zbytkem. 

 Geometrie – útvary, tělesa, přímka, úsečka, bod, polopřímka. 

- přenášení, porovnávání úseček 

- rýsování pomocí kružítka 

- jednotky délky 

- konstrukce trojúhelníku 

 

 

 

 



PRVOUKA 

 Místo a země, kde žijeme – domov, rodina, naše obec, vlast. 

 Lidé a čas – orientace v čase, jak žili lidé dříve. 

 Práce a volný čas – lidé a výrobky. 

 Neživá příroda – vzduch, voda, půda, Slunce a Země. 

 Živá příroda – rostliny, houby, živočichové, ochrana přírody. 

 Člověk – stavba těla, péče o zdraví, osobní bezpečí. 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

 ústní formou: pozdravy, barvy, čísla 1-10, škola – třída, rodina, Vánoce, ovoce, 

zelenina, zvířata v zoo, na farmě, základní slovesa, reagovat na povely TPR 

 krátké věty (It’s a book, It’s blue…), představit se, reagovat na pozdrav, poděkovat 

 

  písemná forma: barvy, pozdravy, číslovky 1-100, anglická abeceda, škola – třída, 

rodina, dům a byt - místnosti, hračky, části těla – vzhled, Vánoce, mazlíčci 

 sloveso být, zájmena (I – my, she – her, he – his), přídavná jména, základní předložky, 

sloveso mít 

 


