
 

 

 



Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 zpracovala v rámci šablony 

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT následující DUMy rozdělené dle 

tématických oblastí do sad. 

Autoři příslušné sady na požádání poskytnou DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům 

ze ZŠ v ČR. 

 

1/ Literatura pro I.stupeň, oblast dle RVP 1-Jazyk a jazyková komunikace, 

     autor Mgr.Michaela Štálová – email stalova@3zs.jicin.cz 

   

2/ Prvouka „Rostliny a živočichové“, oblast dle RVP  4 –Člověk a jeho svět, 

    autor Mgr.Eva Dlouhá – email dlouha@3zs.jicin.cz 

 

3/ Prvouka – místo, kde žijeme „ Okolí Jičína“, oblast dle RVP 4 –Člověk a jeho svět, 

    autor Mgr.Alena Babáková – email babakova@3zs.jicin.cz 

  

4/ Anglický jazyk – sada 1 ,oblast dle RVP 1- Jazyk a jazyková komunikace, 

    autor Mgr.Hana Petrová – email petrova@3zs.jicin.cz 

   

5/ Anglický jazyk –sada 2, oblast dle RVP 1 –Jazyk a jazyková komunikace, 

    autor:  Mgr Renata Bilanská – email bilanska@3zs.jicin.cz 

     

6/ Anglický jazyk – sada 3, oblast dle RVP 1-Jazyk a jazyková komunikace, 

    autor . Mgr. Jana Grohová – email grohova@3zs.jicin.cz 

   

7/ Český jazyk „ Regionální umělci I.“- sada 1, 

    oblast dle RVP 1 –Jazyk a jazyková komunikace 

    autor : Mgr.Lenka Paličková –email palickova@3zs.jicin.cz 

     

8/ Český jazyk „ Regionální umělci II.“ – sada 2, 

    oblast dle RVP  1 – Jazyk a jazyková komunikace, 

    autor : Mgr. Gabriela Paulusová –email paulusova@3zs.jicin.cz 

 

9/  Zeměpis České republiky-sada 3,oblast dle RVP  6-Člověk a příroda 

    autor: Mgr.Hana Holasová – email holasova@3zs.jicin.cz 

  

10/ Společenské vědy a dějepis-sada1,oblast dle RVP Člověk a společnost, 

    autor : Mgr. Zlata Opicová – email opicova@3zs.jicin.cz 

    Společenské vědy a dějepis-sada1,oblast dle RVP Člověk a společnost, 

    autor : Mgr. Jana Grohová  – email grohova@3zs.jicin.cz 
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11/ Informatika pro I.stupeň – sada 2, 

    oblast dle RVP 3 – Informační a komunikační technologie 

    autor: Mgr. Zlata Opicová – email opicova@3zs.jicin.cz 

     

12/ Informatika pro II.stupeň –sada 3 

    oblast dle RVP 3 – Informační a komunikační technologie¨ 

    autor: Mgr. Zlata Opicová – email opicova@3zs.jicin.cz 
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