
Týdenní výzva 2.5. - 8.5. 2020

Pravidla :

popis úkolu : datum splněno počet bodů

1. Zapiš slunné a deštivé dny

 Pozoruj tento týden počasí a zapisuj. Budeš takový 

malý meteorolog. Na koci týdne zjisti, jakých dnů 

bylo víc. Spočítej a zapiš

2. Sestav první písmeno svého jména

Z čehokoliv sestav první písmenko svého jména / 

klacíky, kamínky, pastelky, kousky stavebnice aj./. na 

procházce či doma najdeš určitě spoustu věcí, které 

ti pomohou úkol splnit.

3. Cvrnkej do důlku

Najdi si místečko, kde půjde pomocí třeba klacíku 

nebo lžičky udělat dírka, do které půjde cvrnkat. 

Nemusíš mít ani kuličku, můžeš si pujčit třeba 

kostku ze společenské hry. Zkus se trefit alespoň 3x 

a úkol je splněn.

4.
Napiš na papír 2 věci na které se nejvíc těšíš, až 

se vrátíš do školy 
Každému chybí něco jiného, a co tobě ? 

5. Připrav si sám / sama snídani nebo svačinku

Ukaž všem jaký si šikula. Pokud připravuje jídlo 

maminka, určitě ji moc potěšíš. Jestli si je 

připravuješ sám, je tento úkol uplná legrace

6. Skákej PANÁKA

 Do písku prsten nebo klacíkem, křídou na pevnou 

plochu nebo kamínkem nakresli skákacího panáka, 

můžeš zabavit sebe i své kamarády.

7. Pošli body do soutěže / poslední úkol /

Nezapomeň sečíst body za splněné úkoly     / nejvíc 

7/ a poslat svojí paní vychovatelce.     Skvělá práce :-

)).. Sleduj úkoly na další týden!

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.
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