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Úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu ve školním roce 2021/2022 
Předmět: Český jazyk Ročník: 3. 

Plně realizovaná témata: 

• Věta jednoduchá a souvětí., Řady vyjmenovaných slov. Podstatná jména – rod, životnost, 
číslo. Slovesa – osoba, číslo a čas. 

Částečně realizovaná témata: 

• Slovní druhy – zájmena, příslovce 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

• Podstatná jména -určování pádů, pádové otázky  

Vypuštěná témata: 

•  

 

Předmět: Matematika Ročník: 3. 

Plně realizovaná témata: 

• Násobení a dělení v oboru násobilek 0 – 10.Písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování  
v oboru do 1 000 .Dělení dvojciferného čísla jednociferným se zbytkem. 

Částečně realizovaná témata: 

• Jednotky veličin a jejich převody. Výpočet obvodu jednoduchých těles. 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

•  

Vypuštěná témata: 

•  

 

Předmět: Prvouka Ročník: 3. 

Plně realizovaná témata: 

• Naše obec. Lidé kolem nás. Svět kolem nás. Neživá příroda. Živá příroda – živočichové,               
člověk – lidské tělo, rostliny. 

Částečně realizovaná témata: 

•  

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

• Neživá příroda – horniny a minerály.  

Vypuštěná témata: 

•  

 

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 3. 

Plně realizovaná témata: 

• Cvičení v přírodě. Hry a soutěže. 

Částečně realizovaná témata: 

• Plavecký výcvik .Míčová technika .Krátký běh. 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

•  

Vypuštěná témata: 

• Cvičení  na nářadí .Akrobacie. Šplh .Vytrvalostní běh. Atletika. 
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Předmět: OSV Ročník: 3. 

Plně realizovaná témata: 

• Školák. Pravidla třídy. Kamarádství. Sebehodnocení. Chování ve společnosti. 

Částečně realizovaná témata: 

• Pravidla třídy – dodržování.  Besip. 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

•   

Vypuštěná témata: 

• Kolektivní vztahy. Společné činnosti. Zvyky a tradice. 

 

Předmět: Hudební výchova Ročník: 3. 

Plně realizovaná témata: 

• Poslechy. 

Částečně realizovaná témata: 

• Hudební nástroje. Notová osnova. 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

• Hudební nauka – noty. 

Vypuštěná témata: 

• Intonační cvičení . Melodickorytmický doprovod .Nové písně. 

 

Předmět: Pracovní výchova Ročník: 3. 

Plně realizovaná témata: 

• Výzdoba třídy .Práce s papírem a kartonem .Hygiena květin. 

Částečně realizovaná témata: 

• Práce s textilem. 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

•   

Vypuštěná témata: 

        Výrobky pro školní  jarmark  .Zdobení předmětů.  Velikonoce. Práce s dýhou. 

 

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 3. 

Plně realizovaná témata: 

• Výzdoba třídy a chodeb .Míchání barev. Kresba – tuš, tempery, vodové barvy. Rezerva 
zmizíkem. Malba dle četby.  

Částečně realizovaná témata: 

• Ilustrátoři dětských knih. 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

•  

Vypuštěná témata: 

• Skupinová malba. Masopust. Kresba suchými pastely a uhlem. .Netradiční materiály. 
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Předmět: ANGLICKÝ JAZYK  Ročník: 3. 

Plně realizovaná témata: 

• SHOPPING AND FOOD, ANIMALS, FAMILY, MY HOME, PARTS OF BODY, CLOTHES, SCHOOL, 
PŘEDSTAVENÍ 

Částečně realizovaná témata: 

• DNY V TÝDNU A MĚSÍCE 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

• Tázací zájmena „Who, What“, ukazovací zájmeno „this“ – Who/What is this? 

• DNY V TÝDNU A MĚSÍCE 

Vypuštěná témata: 

• MY TOWN 

 


