NA DOMA

Úkol č. 4:
Poznej podle šišek tyto jehličnaté stromy.

Úkol č. 1:
Vylušti křížovku.

MÁM SPLNĚNO :-)

MÁM SPLNĚNO :-)

……………………..……

……………………………

……..……………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úkol č. 2:
Vylušti přesmyčku - výsledkem je jedno slovo.

BOBR A RAK

Úkol č. 5:
Vylušti dvě dobroty spojené s Vánocemi.

MÁM SPLNĚNO :-)

MÁM SPLNĚNO :-)

________

(Vzpomeň si ve správnou chvíli a budeš mít na vánočním stole krásnou ozdobu.)

………………………….

………………………….

-----------------------------------------------------------------------------Úkol č. 3:
Jaké slovo se skrývá v hvězdičkách?

-----------------------------------------------------------------------------MÁM SPLNĚNO :-)

______

Úkol č. 6:
Vylušti text psaný morseovkou.

MÁM SPLNĚNO :-)

Kterou už umíš? …………………………………………………………………
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NA PROCHÁZKU

Vyraz ven pátrat po vánočních dekoracích. Rozhlédni se kolem sebe a přitom
hledej tyto věci. U každé zapiš, kde a kdy jsi tuto věc viděl.
Před procházkou je dobré si nad obrázky popovídat, kde by se co dalo najít. Starší
děti můžou naplánovat i trasu v mapě.
Úkol č. 7:
Adventní věnec

Úkol č. 8:
Vánoční ozdoba

Kdy: ……………………

Kdy: ……………………

Úkol č. 9
Jmelí na stromě

Kdy: ……………………

Kde: ……………………

Kde: ……………………

Kde: ……………………

…………………………..

………………………….

………………………….

Úkol č. 10:
Svítící dekorace na ulici

Úkol č. 11:
Svítící vánoční strom

Úkol č. 12
Svíčka

HORNÍČKOVA ADVENTNÍ VÝZVA
Milé děti, žáci ZŠ Horníkova.
Hromadné akce jsou stále omezené, ale nechceme vás zcela připravit
o pravidelnou vánoční akci. Proto jsme pro vás připravili nový formát
„Vánočních dílniček“, který bude složený ze dvou částí.
Nejdříve rozcvičíte mozkové závity u vánočního luštění
a potom si protáhnete tělo na pozorovací procházce.
Všechny vaše luštitelské i pozorovací úspěchy si zaznamenáte do tohoto listu.
Následně od nás za kompletně vyplněný list dostanete balíček na tvoření, ze
kterého si pak v klidu domova vyrobíte vánoční dekorace.
Celkem na vás čeká dvanáct úkolů (6 vánočních luštění na doma
a 6 pozorovacích úkolů na procházku). Vše nějak souvisí s Vánocemi.

Jak na to:
1. Vytiskněte si obě strany
2. Splň 6 úkolů na doma a současně najdi a zapiš 6 uvedených
vánočních dekorací, na které narazíš při venkovní procházce
3. Nezapomeň dole napsat svoje jméno a třídu
4. Do pátku 10.12. odevzdej obě doplněné strany výzvy do sběrného
boxu ve vestibulu
5. Pokud budeš mít všechny úkoly splněny, můžeš se těšit na balíček
s vánočním tvořením, který dostaneš určitě ještě před Vánoci
Doufáme, že všechny úkoly hravě zvládneš a přejeme hodně štěstí při luštění.

Kdy: ……………………

Kdy: ……………………

Kdy: ……………………

Kde: ……………………

Kde: ……………………

Kde: ……………………

…………………………..

………………………….

………………………….

…………………………………………………………………..
Jméno a třída
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