
Týdenní výzva 25. 4. - 1. 5. 2020

Pravidla :

popis úkolu : datum splněno počet bodů

1.  Hoď na kostce 3krát po sobě stejné číslo

Ke splnění tohoto úkolu budeš kromě hrací 
kostky potřebovat i trochu štěstí. Pak už stačí 
jenom házet, dokud ti nepadne 3krát po sobě 
stejné číslo.

2. Pozoruj 3 různé savce ve volné přírodě

Vydej se na výlet do lesa či na louku, buď 
tichý a trpělivý a bedlivě pozoruj okolí. Snad 
budeš mít štěstí a uvidíš nějakého ze savců 
volně žijících v přírodě. Tento úkol nemusíš 
splnit v jednom dni.

3. Pobyt na stromě

Vylez opatrně na strom do výšky 2 metrů a 
vydrž tam 15 minut. Můžeš pozorovat, co se 
děje v koruně stromu anebo naopak pod 
tebou. Snaž se, abys byl nenápadný, jako je 
třeba veverka.

4. Karaoke show

Zazpívej před publikem (rodiči, sourozenci) 
karaoke. Nezapomeň se dobře voháknout, 
vzít si mikrofon nebo jeho napodobeninu a 
pořádně to rozjet. Odvážlivci třeba na 
balkóně pro sousedy. Karaoke písničky 
najdeš na YouTube.

5. Pozoruj měsíc na noční obloze

Dva dny po sobě se pořádně porozhlédni po 
noční obloze, najdi měsíc a chvíli ho pozoruj. 
To znamená, že nesmí být zamračeno, abys 
ho mohl vidět jasně. Nezáleží na tom, jestli je 
v úplňku nebo v jiné fázi. Pokud uvidíš měsíc 
ve dne, do úkolu se nepočítá.

6. Čtení na dobrou noc

 Přečti večer před spaním nahlas rodičům či 
sourozencům pohádku, povídku nebo 
dokonce vlastní příběh. Čtení by mělo trvat 
nejméně 15 minut. 

7. Pokud splníš úkol č. 1 a 6, dej si zmrzku
Pokud máš splněný úkol č. 1 „Hod kostkou " 
a úkol č. 6 „Čtení naa dobrou noc“, kup si za 
odměnu zmrzlinu nebo nanuk „Ledňáček"

Úkol za 1 bod 

Zápolí mezi sebou žáci z družin i ze školního klubu. Budeme rádi, když se do výzvy zapojíš. 
Každý týden zde najdeš sedm úkolů, které můžeš společně s rodiči plnit. Za každý 
dokončený úkol si připiš bod. Každý pátek do 20:00 si sečti dosažený počet a pošli informaci 
své paní vychovatelce. Jednotlivé získané body budou zveřejněny ne webu školy. Až se ve 
škole zase uvidíme, vyhlásíme vítěze výzvy.

www.zsdobrichovice.cz


