Milí žáci, vyhlašujeme pro Vás SOUTĚŽ ve spolupráci se z. s. Přátelé FZŠ Mezi Školami o
zajímavé ceny!
Co proto mám udělat? Vyber si ve své kategorii jedno z témat „Hygiena půl života“ nebo
„Roušky všem“, a zpracuj podle pokynů alespoň jeden z úkolů.

Kategorie ŽÁCI 1. – 6. ROČNÍKU – zadání úkolů
Téma „Hygiena půl života (mytí rukou)“
➢ Vymysli chytlavou básničku nebo písničku, kterou si můžeme odříkávat při mytí
rukou, aby nám rychleji uběhl čas. Pozor, odříkávání nebo zpívání musí trvat alespoň
20 sekund!
➢ Natoč video, jak si myješ ruce a zpíváš si u toho anglickou písničku „washy, washy,
clean“. Písničku najdeš na https://www.youtube.com/watch?v=zxlQn7KaCNU
Téma „Roušky všem“
➢ Vyfoť si selfie s vlastnoručně vyrobenou rouškou.
➢ Nakresli komiks o tom, proč je důležité nosit rouška, když je člověk nemocný, a vyfoť
jej.

Kategorie ŽÁCI 6. – 9. ROČNÍKU – zadání úkolů
Téma „Hygiena půl života (mytí rukou)“
➢ Vymysli chytlavou básničku nebo písničku, kterou si můžeme odříkávat při mytí
rukou, aby nám rychleji uběhl čas. Pozor, odříkávání nebo zpívání musí trvat alespoň
40 sekund!
➢ Karaoke – vymysli nový refrén své oblíbené písničky a přezpívej ho. Text refrénu musí
být o důležitosti mytí rukou. Přezpívaný refrén můžeš poslat jako video nebo jej
můžeš napsat do zprávy. V obou případech je potřebné, abys napsal i jméno
interpreta a název původní písničky, nebo rovnou pošli písničku jako odkaz na
youtube.
Téma „Roušky všem“
➢ Přeměň odpad na nový výrobek – vyrob vlastnoruční roušku nebo masku
z odpadového materiálu (např. rouška z děravého trička, maska z PET lahve,..). Celý
postup natoč na video nebo vytvoř fotopostup a nezapomeň na selfie s novým
výrobkem.
➢ Pošli selfičko v roušce i s odkazem pro ostatní, aby je nosili.

Pravidla: Vaše fotografie nebo videa posílejte do 25. 3. (12:00) jako FB zprávy (přes
messenger), nebo v příloze na email zastupce@fzsmeziskolami.cz Komise v čele s paní
PaedDr. Šefčíkovou vybere nejlepší příspěvky do finálového FB hlasování.
Finálové veřejné hlasování proběhne od 27. 3. 2020 – 3. 4. 2020. O pravidlech a
možnostech hlasování Vás budeme včas informovat.

Už víte, který úkol chcete splnit, ale nevíte jak na to? Inspirovat se můžete například videy
na těchto odkazech:
Mytí rukou
https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E
https://www.youtube.com/watch?v=hy_6PSiJWyQ

Výroba roušek
https://www.youtube.com/watch?v=bxPQFXuT7Ag
https://www.youtube.com/watch?v=fPyltU8Tw-c
https://www.youtube.com/watch?v=f2Y0h3uxdig
https://www.youtube.com/watch?v=whTSnWWKqi8
https://www.youtube.com/watch?v=8g0czgTTRLI

- bez šití

Maska z lahve
https://www.youtube.com/watch?v=UTQQvhdCS-Y

Těšíme se na Vaše příspěvky!
FZŠ Mezi Školami
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