Dojde nebo uběhne tvoje třída ze Suchomast až na Sněžku a zpět???
V čem výzva spočívá?
Dostat se na Sněžku a zpět ! Je to 441,2 km! Výzva je jednoduchá - ujít nebo uběhnout co
nejdelší vzdálenost - nasbírat co nejvíce km, aby jste se mohli rozhlédnout ze Sněžky
Počítají se i běžky, nepočítá se kolo, koloběžka, kůň, auto, záda kamaráda
+ domluvte se
jako třída (přes email, whatssApp, skype, messenger) jaké umělecké dílo venku v přírodě
vytvoříte! Meze se nekladou - inspirace je jen na Vás! Čím více fantazie, tím lépe! Můžete
například vytvořit nějakou básničku, heslo, motto, matematickou rovnici třeba z klacků,
kamenů, sněhu či Vašich těl :) Vše je naprosto na Vás! Stačí jen vymyslet a jít do toho!
Vymyslet společně, ale plnit každý zvlášť. Rozdejte si úkoly - co, kdo má udělat a vytvořit a
vyfotit! Snažte se být originální. Výzva bude trvat týden - tudíž máte dostatek času!
Kdo se může zapojit?
Každý ze třídy.
Od kdy a do kdy výzva platí?
Od pondělí 22. března 2021 do neděle 4. dubna 2021
Kam poslat výsledky a své výtvory?
Na můj školní email - sramota@mazs.cz
Co poslat na email?
Do předmětu uvést svojí třídu! + do emailu fotografii (screen) výsledků z aplikace pro běh a
chůzi + fotografii sebe v akci + fotografii svého výtvoru
Co se hodnotí?
Úkolem je ujít nebo uběhnout co nejvíce kilometrů za týden - tedy nejlépe dojít až na Sněžku
+ vymyslet umělecké dílo
Co z toho budeme mít?
Ten nejlepší pocit! Jelikož vyrazit do přírody a protáhnout své tělo je pocit k nezaplacení :)
No a taky dvě hodiny tělocviku, až se vrátíme do školy, dle vlastního výběru (na aktivitě se
musí dohodnout celá třída)
Rada pro Vás nebojte, Vaše kilometry za celou třídu rád sečtu dohromady. Nebo si jako třída
vytvořte nějakou tabulku či složku - kam si Vaše km a Vaše rozpracované dílo budete vkládat a pak
pošlete najednou. Nechám to na Vás.
Umělecké dílo musí být něco výjimečného a hlavně ho musíte vytvořit i na dálku společně :) Tak
pojďme na to! Věřím, že se zapojíte všichni. A že dojdete hodně daleko. Už teď se nemůžu dočkat, co
vymyslíte :)
A žádný strach, nejste v tom sami. Máme totiž i kategorii učitelů
Míla Šramota

