1.
2.
3.
4.
5.

Losování ísla dvojice a p ipevn ní.
Prezentace hledání v na PC + nau ka,
Nást nka se spisovateli (pexeso)
Losování turnaj
Losování 6 slov - napsat

1. Hledání vybraných knih / limit 5 minut

KDE d tské odd lení vlevo u po íta
as – ukázat p edem!!!
2.
BÁSE / legenda – základ 2 slova + 6 vylosovaných
KDE d tské odd lení - Posuzuje se:
Správnost, kreativita, vtip / limit 20-30 minut
3.
P ESMY KY / limit 15 minut
KDE d tské odd lení A VŠUDE jinde
o po adí rozhodne po et správných VÝRAZ

4.

Slovní et z /limit 5 minut/

o po adí rozhodne po et slov
5. Velbloud a ernoška DOLE !!!! AS!!!
- dvojice ur í kdo je kdo, 1. ernoška – s knihou na hlav - nalije trochu
vody do kelímku – vrátí se. Dá na záda velbloudovi knihu, doprovází ho,
v. vypije vodu a vrátí se zase zp t. Pokud knihu upustí, musí se vrátit - as

6.

tení vzh ru nohama / limit 2 minuty

KDE SKLAD!!!! –
o po adí rozhodne as ( správnost!!! dotek kruh = + 30 sec.)
7.
PEXESO / obdrží všichni/
KDE - odd. dosp lých Vy azovací sout ž / po adí
8.
Výtvarný úkol /obdrží všichni/limit 20-30 m.
KDE - kdekoli
omezený as – nápaditost,provedení, odvaha
9. A na záv r : Hod na cíl – zásah 1 bod
Každý z dvojice má 5 hod / v p ípad rovnosti rozst el!

1.

Hledání knížek na as

Vyhledej za pomoci katalogu na regále v d tském odd lení
a p ines tyto knihy:

Jakákoli nau ná, kde lze nalézt informace o panovníku Václavu I.
Kouzelná píš alka
Eliáš a babi ka z vají ka
Hrdina Nik
V Rasticov m st
Tajemství pralesa

2.

Báse

Dvojice : _______

– pozor, báse nemusí být jen rýmovaná, m že být volná, pásmo, volný tok myšlenek, báse
musí obsahovat dv slova, která jsou daná, a dalších 6 vylosovaných z krabi ky. Poznamenej si
je na tento papír a nezáleží na po adí vylosovaných slov, u ohebných mohou být v libovolném
tvaru (pádu, ase, osob atd)., ale musí to být stále totéž slovo:
INDIE , ÍJEN, ………………………………………………………………………………

3.

P esmy ky

Dvojice : _______

V P ESMY KÁCH NAJDETE LITERÁRNÍ POJMY, AUTORY A JEJICH DÍLA,
POSTAVY ATD. ( AS JE 5 MINUT) VYPL UJTE T EBA I NAP ESKÁ KU…

ESKÁ RIBELETE (………………..) MÁ MNOHO
TURA O,(…………….)

V KAŽDÉ VOHN KNI

(………………….) MAJÍ YPSIS (…………) KLASIK .
NAP ÍKLAD NEBER (……………..) TEN NAPSAL DÍLO
CITYKE (……………..), PEKA

(………….) ZASE STVO IL

KNIHU EŠA DÁK (………………..) A NECHYBÍ ANI
SPISOVATELÉ KRÁJI SE (……………),

OLEK PÁ

(………………….), NEBO VÁM N CO (…………..)

PRO

D TI JSOU TU POSTAVY Z POHÁDEK A VE ERNÍ K ,
NAP ÍKLAD KRVÍ UHNE (…………………) PAŠÁK REK
(……………….), JASCRUM (………………),TER (………….),
TRH MASNA (……………..)
JMÉNA HRDIN

STARŠÍM JSOU ZNÁMÁ

MONIKA NEPTÁ (…………………), NIT NIT

(……………….) NEBO OBROSINN (………………) TO UŽ
JSME OVŠEM ZABROUSILI DO LITERATURY CIZÍ, KDE
KRALUJE POHÁDKÁ
P ÍB H VAMLA

SRNA EDEN(……………..) A JEHO

OMÍK SÁLÁ (………….…………….. )

8.

Výtvarný úkol

Dvojice : _______

Vytvo te návrh vlajky státu, ve kterém bude použit list nebo listy stromu.
Kanada má list javoru- Pro javorový list? Pomineme-li již faktor, že šlo o anglo - francouzský
kompromis - rostlinu za rostlinu), jedná se o tradi ní kanadsko-indiánský symbol ohn a
nebojácnosti, javorové listy na podzim z ervenají a jejich tvarový ez je zna n agresivní.
Krom toho javor, jako zdroj javorového cukru byl velmi ct n a vážen.
I vy jd te po historii, významu, smyslu, jménu n jakého stromu a použijte jakkoliv jeho list.
Javor už nem žete, vyberte jiný. Pozm te i kompozici, použitím stejné jako u Kanady si p ímo
koledujete o poslední místo v sout ži. Na vlajku dol napište název vámi vytvo eného státu,
nemusíte mít v názvu p ímo název stromu, ale t eba jen n co typického pro tu d evinu.
Každopádn rozhoduje fantazie, odvaha, smysl pro hru a originalita.

