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URČITĚ T Y MALÉ BODAVÉ
MUŠKY. JE JICH VŠUDE
PLNO A NEVÍM, JAK SE JICH
ZBAVIT…

BUĎ ZDRÁV, ČÍLE. PROČPAK
SI NEULOVÍŠ NĚJAKOU
ČERSTVOU KOŘIST? PROČ SE
ŽIVÍŠ NA MRŠINĚ?

T YHLE MALÉ MUŠKY SE, MILÝ
MAUGLÍ, RODÍ VE SHNILÉM MASE MRŠIN.
A KDYŽ SE MY LUŇÁCI NASYTÍME MASA
MRŠIN, NEMAJÍ SE KDE MUŠKY RODIT A PAK
TĚ NEOBTĚŽUJÍ. TO DĚLÁME MY
LUŇÁCI PO GENERACE.

A ČÍMPAK?
DOBRÝ LOV,
MAUGLÍ. COPAK JSI
NEVĚDĚL, ŽE MY LUŇÁCI NEPOHRDNEME
ANI MRŠINOU? A VĚDĚL
JSI, ŽE TÍM POMÁHÁME
CELÉ DŽUNGLI –
I TOBĚ?

KTEŘÍ OBYVATELÉ DŽUNGLE
TĚ NEJVÍCE
OBTĚŽUJÍ? JEN
POVĚZ…

VLCI ZASE
PO GENERACE LOVÍ, TO
JE JEJICH ŘEMESLO. TO
MĚ NAUČIL TÁTA VLK.

Na vybrané hře, kterou jsme hráli, přesně popíšu, co se mi líbilo a co
nelíbilo.
Název hry:

Líbilo se mi:
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Nelíbilo se mi:

Co umím a znám

Napíšu nebo pomocí scénky předvedu zaměstnání svých rodičů a prarodičů. Povím šestce, o jaká šlo povolání a zda dnes ještě existují. Zjistím, čím byl nějaký můj předek zajímavý či jaké měl
záliby.
Kdo:

Zaměstnání:

Zaujalo mě / Záliby:
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Vyberu si a splním jeden úkol:
• Kdo vede naši šestku? Co vše má
šestník umět a jaké má povinnosti?

Jméno:

• Najdu na mapě zemi, kam bych se chtěl jednou podívat. Za pomoci někoho z rodiny si o ní zjistím (kontinent, jakou řečí zde mluví, zajímavosti, několik fotografií...). Společně se šestkou si ukážeme fotografie a povím jim, co jsem o vybrané zemi zjistil.
Zjistil jsem:

Název země:

Jestlipak si pamatuješ na Chladná Doupata? Lidské město, které dávno skryla
džungle a ve kterém dnes sídlí šedé opice – Bandaři. Kdysi se jeho věže tyčily
hrdě k nebi, v palácích zněla hudba, vládce si užíval pohodlných komnat.
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Co umím a znám
• Při návštěvě památky v blízkém okolí
svého bydliště si prohlédnu, je-li poničená, popsaná – toto místo vyfotím,
nalepím do stezky a napíšu, proč je
tomu tak. Výsledek ukážu šestce.
Název památky:

Foto památky:
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Vyberu si a splním dva úkoly:
• Nakreslím nebo vyrobím model pro mne nejzajímavější památky v okolí mého bydliště.
Název památky:

• Se šestkou zahraji divadlo na téma místní nebo známé pověsti.
Název pověsti:

• V šestce zahrajeme (pomocí scénky) známou písničku a také si ji zazpíváme.
Název písně:
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Co umím a znám
Zjistím, jaká jsou města (a místa)
v okolí mého bydliště a čím jsou zajímavá. Informace můžu hledat doma,
zeptat se rodičů, paní učitelky... Své
poznatky zapíšu do tabulky.
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Jako reportér novin zapíšu aktuální událost, která se stala v naší obci. Svůj článek
a postřehy přednesu před šestkou.
Má reportáž:
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