
Plán distanční výuky na týden od 19. 10. do 23. 10. 

Dobrý den, 

Děkuji za komunikaci a spolupráci, která mezi námi probíhá. Je tu druhý týden a posílám tedy 
další informace k distanční výuce. Vypracované práce (vždy napsány za POSLAT:) posílejte 

na email: mertlikova@zsrtyne.cz 

Příští týden nebudu nic posílat. Užijte si prázdniny a pak se snad již uvidíme ve škole. 

          Jana Mertlíková 

 

Český jazyk 

Platí informace o učivu z minulého týdne, pracovní listy děti mají 

- Opakování učiva druhé třídy na pracovních listech (děti již mají) 
- Slovní význam (slova souznačná, protikladná, příbuzná, mnohoznačná, citově 

zabarvená, projděte si v učebnici a  trénujte v pracovním sešitě.  

 

Dále každý týden (mimo prázdnin) si napište 2 stránky do sešitu psaní. Takže na konci 
příštího týdne byste měli být na str. 10. Psaní mi neposílejte. 

Každý den si chvilku čtěte nějakou pěknou knížku. 

Básničku, která byla zadaná, mi řeknete po návratu do školy. 

 

POSLAT: okopírovaný pracovní list (volný dvojlist – příbuzná slova) str. 27 cv. 26 

       Dokončení příběhu – pracovní sešit ČJ str. 18 

 

Matematika 

Procvičujte malou násobilku, učte se násobkové řady. Vytvářejte si spoje: příklad – výsledek. 

POSLAT:   pokud jste ještě neposlali, tak dva sloupečky z násobilky 6 a dva sloupečky z 
         násobilky 7 z pracovního listu 

       dva sloupečky z násobilky 8 a dva z násobilky 9 

 

 

mailto:mertlikova@zsrtyne.cz


 

Prvouka 

Seznamte se s pověstmi, které se vztahují ke Rtyni a k okolí. Napište název jedné pověsti do 
sešitu a nakreslete obrázek k dané pověsti. 

POSLAT:  vyplněný pracovní list, který posílám v příloze      

                  ofocený obrázek k místní pověsti ze sešitu 

 

Anglický jazyk 3. ročník ( Machačová Yvona) 

1. Čteme si a učíme se COLOURS, NUMBERS, CLASSROOM z VOCABULARY 

2. Opakujeme si z KIDS YOU TUBE – zpívej si písničky, opakuj si slovíčka 

3. Vyzkoušej GAMESTOLEARNENGLISH.COM – vyber si SLOW a COLOURS, 

NUMBERS,.  a zahraj si online hru na procvičování slovíček 

4. Pracovní sešit strana 11/ 2 

5. Užij si prázdniny a HALLOWEEN ( podívej se v BOOK na stranu  64-65).  

 

Anglický jazyk (Alena Hornychová) 

Pracovní sešit  - str. 11 cv. 2  - vybarvi  autíčka dle zadání a pošli na: hornychova@zsrtyne.cz 


