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Velikonoční off-line týden
Milí třeťáci,
nejpozději v pondělí 29.3. ráno by vám doma ve schránce měl přistát záznamový arch k dalšímu off-line týdnu. V něm najdete zadání úkolů
na Modré pondělí, Žluté úterý a Škaredou středu. Poté už začínají velikonoční prázdniny, od Zeleného čtvrtka úkoly nebudou – nicméně v archu
najdete alespoň stručnou inspiraci. Úkoly budete opět zaznamenávat do archu. Pokud se vám na něj něco nevejde, vezměte si volný papír a tvořte na
něj – a potom odevzdejte spolu se záznamovým archem jako přílohu.
Záznamový arch odevzdejte do 9.4.2021 buď do Google Učebny (nafoťte a vložte k úkolu, který zde bude k tomuto účelu založen) nebo doneste do
školy k zadnímu vchodu a vhoďte do schránky. Nezapomeňte záznamový arch podepsat!
V archu je zadána také takzvaná výzva – ta je navíc (nepovinná), pokud se však do ní pustíte, budeme se moc těšit na výsledek. Další výzvu najdete
zde pod týdenním plánem. Je to hlavolam – Kolumbovo vejce. I to je úkol navíc pro dobrovolníky, koumáky a tvořílky, kteří budou mít chuť se do něj
pustit.
Splnění úkolů z off-line týdne – a odevzdání záznamového archu jakožto důkazu – bude započítáno do hodnocení. Kritériem hodnocení bude
zejména kvalita – zda bude zpracováno pečlivě, dáte si záležet na výsledku, psaní bude úhledné a bez chyb, obrázky barevné, odevzdáno v termínu atd.
Pokud někdo z vás má problém, z nějakého důvodu nebude moci tyto úkoly splnit, nechť se včas ozve na domluvu.
V pondělí, úterý i ve středu se budu snažit být dopoledne k dispozici na třídním Meetu (pokud nebudu mít nějaké jednání nebo vyřizování),
kdybyste něco potřebovali. Zkuste to ale pokud možno bez počítačů, použít je samozřejmě možno telefon na focení – nebo fotoaparát. Budeme rádi,
když se poté s námi opět podělíš o fotografie z velikonočního off-line týdne.
Užijte si krásné Velikonoce, přeji co nejhezčí jarní počasí a v úterý po Velikonocích na shledanou!
Hana Trtílková

Velikonoční „hlavylámání“ s vejcem
Vejce si můžeš nejdříve vyzdobit dle vlastní chuti. Poté jej
vystřihni a rozstříhej po vyznačených čarách na devět částí.
Vznikne ti tak hlavolam, kterému se říká „Kolumbovo
vejce“ (proč právě tak, to si zkus zjistit
). Z těchto devíti dílků
pak sestavuj různé obrázky – několik jich je zde pro inspiraci, ty
zkus najít další. Najdi si volné místečko
v záznamovém archu a svoji skládačku
zakresli, nebo vezmi volný papír a kresli
na něj. Obrázky odevzdej spolu se
záznamovým archem

