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FORMÁ

T (pdf, 

doc, ppt) 

1 
Opakování ČJ  

3. ročník 
3. 

pracovní list pro jednotlivce, 

různorodé učivo, možnost 

časového omezení, vyhodnocení, 

výběru úkolů 

opakování vyjmenovaných 

slov po z, b, l, slovních druhů, 

párových souhlásek, 

měkkých, tvrdých slabik 

vyjmenovaná slova, slovní druhy, 

opakování učiva 
docx 

2 

Opakování ČJ - 

slovní druhy, 

vyjmenovaná 

slova  po b 

3. 

pracovní list  zaměřený na práci s 

textem, určování slovních druhů, 

na vyjmenovaná slova po b 

procvičení slovních druhů 

(podstatná a přídavná jména, 

slovesa), orientace v textu, 

pravopis VS po b 

Podstatná jména, přídavná jména,  

slovesa, vyjmenovaná slova po b. 
docx 

3 

Rody 

podstatných 

jmen - 

procvičování 

3. 

pracovní list pro jednotlivce nebo 

dvojice, třídění podstatných jmen 

podle rodů, stříhání, lepení - 

procvičení motoriky, vhodné i jako 

domácí úkol 

žák roztřídí podstatná jména v 

základním tvaru i jiných 

tvarech k daným rodům 

podstatná jména, rod mužský, 

ženský, střední 
docx 



4 
Slovesné časy - 

procvičování 
3. 

tabulka a lístky se slovy pro 

jednotlivce, žák třídí slovesa v 

různých tvarech podle určeného 

času, manipulace - stříhání, třídění, 

lepení, vhodné i pro dvojice 

žák samostatně a názorně 

roztřídí daná slovesa v čase 

minulém, přítomném a 

budoucím 

slovesa, čas minulý, přítomný, 

budoucí 
docx 

5 Slovesa 3. 

tabulka a kartičky se slovy pro 

jednotlivce nebo dvojici, určování 

mluvnických kategorií sloves, 

vhodné jako domácí úkol 

žák určí osobu, číslo a čas 

sloves 
osoba, číslo, čas sloves docx 

6 

Pracovní list pro 

3.třídu - slovní 

druhy 

3. 

určování slovních druhů, třídění 

podstatných a přídavných jmen, 

číslovek a sloves, vloženy tabulky 

na vymýšlení křížovek žáky -  

doporučeno do dvojic 

roztřídí slova do daných 

skupin slovních druhů, 

vymýšlí, sestavuje křížovku a 

legendu 

slovní druhy docx 

7 
Test porozumění 

čtení 
3. 

základní test porozumění čtenému 

textu, použitelný i pro mladší žáky 

podle úrovně dovednosti  

základní test porozumění 

čtenému textu, spojující 

porozumění s doplňováním 

stručných odpovědí při 

dodržování pravidel 

pravopisu, použitelný i pro 

mladší žáky podle úrovně 

dovedností 

test porozumění čtení docx 

8 

Křížovka s 

obrázky na 

vyjmenovaná 

slova po M 

3. 

pamětné osvojení, fixování 

vyjmenovaných slov s pomocí 

obrázků    

žák pojmenuje obrázky názvy 

vyjmenovaných slov, tato 

slova vepíše do křížovky, 

vyhledá tajenku    

vyjmenovaná slova po m docx 



9 

Křížovka s 

obrázky na 

vyjmenovaná 

slova po P 

3. 

pamětné osvojení, zvládnutí 

vyjmenovaných slov s pomocí 

obrázků 

žák pojmenuje obrázky názvy 

vyjmenovaných slov, tato 

slova vepíše do křížovky, 

vyhledá tajenku 

vyjmenovaná slova po p docx 

10 
Hra se slovy - 

přídavná jména 
3. 

porozumění obsahu slova, správné 

přiřazení podle významu k ročním 

obdobím, s tím spojené rozšiřování 

slovní zásoby, vnímání správné 

grafické podoby slova 

pochopení významu slova, 

roztřídění - manipulace se 

slovy, případně přepis slov – 

fixace grafické podoby 

přídavná jména, hra docx 

11 
Slovní druhy s 

pohádkou 
3. 

test - práce s textem, vyhledávání 

slov daných slovních druhů, 

určování mluvnických kategorií 

žák vyhledává podle zadání 

slova v textu, určuje 

mluvnické kategorie 

slovní druhy docx 

12 

Slovesa - 

mluvnické 

kategorie 

3. 

práce s textem, vyhledávání sloves 

jako základ pro další pravopisná 

pravidla, určování mluvnických 

kategorií 

orientace v textu, vyhledávání 

slovesných tvarů, určování 

osoby, čísla, času 

mluvnické kategorie sloves docx 

13 

Slovesa - 

mluvnické 

kategorie - test 

3. 
práce s textem, vyhledávání sloves, 

určování mluvnických kategorií 

orientace v textu, vyhledávání 

slovesných tvarů, určování 

osoby, čísla, času 

mluvnické kategorie sloves docx 

14 

Křížovka s 

obrázky na 

vyjmenovaná 

slova po S 

3. 
pamětné osvojení vyjmenovaných 

slov s pomocí obrázků  

žák pojmenuje obrázky názvy 

vyjmenovaných slov, tato 

slova vepíše do křížovky, 

vyhledá tajenku 

vyjmenovaná slova po s docx 



15 

Slovní druhy - 

příslovce, 

předložky 

3. 

seznámení s novými slovními 

druhy, porozumění rozdílu mezi 

příslovcem a předložkou se 

jménem 

žák  rozlišuje rozdíly, učí se 

používat otázky Kde - jak - 

kdy - kam?  

slovní druhy, příslovce, předložky ppt 

16 
Slovní druhy - 

citoslovce 
3. 

seznámení s novým slovním 

druhem - citoslovci 

žák si přiřadí písemný záznam 

zvuku - slovo -  k novému 

pojmenování (citoslovce), 

vyhledává, doplňuje 

slovní druhy, citoslovce ppt 

17 
Slovní druhy - 

částice 
3. 

seznámení s novým slovním 

druhem - částicemi v návaznosti na 

učivo 2.tř. - věty přací (druhy vět) 

žák v návaznosti na učivo 2. 

třídy užívá pojem částice ke 

slovům uvozujícím věty přací 

slovní druhy, částice ppt 

18 

Test - český 

jazyk 3.ročník - 

opakování učiva 

3. 

test na vyjmenovaná slova, slovní 

druhy, mluvnické kategorie, slova 

souznačná a protikladná, spojky, 

pravopis malých a velkých písmen, 

abecedu, tvoření vět 

souhrnné opakování učiva 

3.třídy 
opakování, český jazyk, 3.třída docx 

19 
Slovní druhy - 

souhrn 
3. 

souhrnné opakování názvů 

slovních druhů, slova ohebná, 

neohebná 

žák přiřazuje názvy slovních 

druhů v ustáleném pořadí ke 

slovům nadřazeným 

slovní druhy, názvy, přehled ppt 

20 
Závěrečný test 

ČJ pro 3.třídu 
3. 

test - souhrnné opakování učiva 3. 

třídy 

žáci aplikují získané 

vědomosti a dovednosti 
test závěrečný ČJ docx 

 


