
Samostudium 28. března - 3. dubna 2020   

1. stupeň       

  třídní učitel/ka Jedličková Rzepková 

1.A komunikace po e-mailu - - 

1.B zadání na webu - - 

2.A 

ČJ -  písanka str. 10 – 12 
        prac.sešit -  str. 35 -36 , příloha 

Věta /kontrolní test/, Diktáty /vysvětlení v 
emailech 

        čtení / včetně druhů vět/– příloha  
Pohádka 

Ma – str.14 – 15, příloha Násobky 2, 
spojovačka1, zábavné tvoření 

Prv -  opakování str.49, příloha Hodiny, 
Jazykové hrátky s ovocem a zeleninou 

Prac.čin. – příloha Motýlek z papíru, 
Slepice a kuře 

Vv -   příloha Strom srdíčka, Deštníky, 
Velikonoce1, omalovánka motýli 

 
Všechny přílohy 

- - 

2.B komunikace po e-mailu - - 

3.A vlastní kanály 

Nově zavedena google classroom - přihlášení 
pod heslem "idpoewa" (v případě jakýchkoliv 

problémů či nejasností mě neváhejte kontaktovat 
na e-mailové adrese 

jedlickova@zskresomyslova.cz ) 

Nově zavedena google classroom - přihlášení 
pod heslem "vszephi" (v případě jakýchkoliv 

problémů či nejasností mě neváhejte 
kontaktovat na e-mailové adrese 

lenkarzepkova1@gmail.com) 

http://www.zskresomyslova.cz/wp-content/uploads/2020/03/Zemkova_2B_Samostudium_3.zip


3.B vlastní způsob komunikace 

Nově zavedena google classroom - přihlášení 
pod heslem "luvogqy" (v případě jakýchkoliv 

problémů či nejasností mě neváhejte kontaktovat 
na e-mailové adrese 

jedlickova@zskresomyslova.cz ). Aby nenastal 
nějaký problém s tím, že nejste zvyklí používat 

toto prostředí, tak ještě tento týden zadám úkoly i 
zde. Od dalšího týdne bych ale ráda najela 

pouze na google classroom. Pokud by s tím měl 
kdokoliv nějaký větší problém nebo cokoliv, opět 

prosím, abyste mě kontaktovali, 
vyřešíme.Přepsat si do slovníčků slovíčka i s 

výslovností z přílohy "slovíčka s výslovností 2". 
Podívat se na rozdíl mezi "počitatelná podstatná 

jména" a "nepočitatelná podstatná jména" - k 
těmto papírům přikládám přílohu "doplňující 

slovíčka", která se ale NEUČIT! 
 

Přílohy 

WHERE´S CLICK? Čtení textu na stránkách 
40, 41 v učebnici + čtení textu 42v učebnici ( 

WHAT´S YOUR FAVOURITE TOY? ) + přepis 
zelené a šedé tabulky do sešitu 

(Sešitslovíčka) ze strany 43 

4.A zadání na webu ve vlastní rubrice     

        

Žáci s 
OMJ 

    
1.stupeň Žáci s OMJ - Téma: MÁME RÁDI 

ZVÍŘATA - Pracovní sešit strana 36, 37 + učit 
slovíčka 

        

 

http://www.zskresomyslova.cz/wp-content/uploads/2020/03/Jedlickova_3AB_AJ_Samostudium_3.zip

