Milé žákyně, milí žáci,
znáte E. T. (čtěte Ýtý) mimozemšťana? Byl o něm
natočen film. Před lety přiletěl s dalšími
mimozemšťany sbírat vzorky na naši planetu Zemi,
ale nedostal se včas zpátky do vesmírné lodi a ta
s ostatními odletěla bez něj. Mimozemšťan zůstal na
Zemi sám. Byl smutný, moc se mu stýskalo po jeho
rodině. Hodným dětem se ale podařilo
mimozemšťana zachránit a pomohly mu vrátit se
domů.
Nyní potřebuje pomoc jeho kamarád a kamarádka. Mimozemšťan IT (čtěte Ajtý), kterého přezdívají
Ajťák, se svou kamarádkou cestoval vesmírem, konkrétně sluneční soustavou. Jejich raketa se ale
porouchala a začala se řítit na planetu Zemi. Kamarádka chtěla mimozemšťana zachránit, a tak ho
vystřelila z rakety v záchranném modulu na Měsíc. Ona sama se zřítila s raketou na planetu Zemi.
Ošklivou nehodu jako zázrakem nečekaně přežila. Mimozemšťan IT však zůstal na Měsíci sám. Nemá
se jak dostat za svou kamarádkou z Měsíce na Zemi. Nemůže z Měsíce odletět, protože nemá raketu.
Jediná možnost je opravit zřícenou raketu na Zemi a doletět pro něj. Raketa se rozpadla na několik
dílů a jednotlivé díly dopadly na různá místa na Zemi. Mimozemšťanovi se podařilo poslat na Zemi
z Měsíce zprávu. Prosí žáky 3., 4. a 5. tříd o pomoc. Potřebuje, abyste našli části rakety a jeho
zraněnou kamarádku a abyste raketu znovu postavili! Najít a získat části rakety ale nebude snadné.
Přijďte mimozemšťanovi pomoct na kroužek, na kterém:
•
•

•
•
•
•

se naučíte luštit šifry,
se naučíte stavit a programovat roboty, kteří Vám
pomohou plnit zajímavé úkoly, najít a získat části
rakety,
se naučíte postavit raketu,
poznáte zajímavá místa na Zemi,
si vyzkoušíte virtuální realitu,
pochopíte, k čemu je matematika mimo školu, a
zlepšíte se v ní.

Kroužek je zdarma. Je vhodný pro všechny žáky a žákyně 3., 4. a 5. tříd. Je pořádaný na Základní škole, Most,
Zlatnická 186 odpoledne po vyučování od 18. února do konce května 2019, a to každé pondělí od 13 do 14:30
(kromě svátků a prázdnin). Čeká Vás celkem dvanáct týdnů dobrodružství.
Přihlásit se můžete nejpozději do 13. února 2019 na Facebooku Zábavou k odbornému vzdělávání, na
telefonu 476 137 229, na e-mailu metodik.zov@sstmost.cz, případně u Vaší paní učitelky/učitele. Kapacita
kroužku je omezená, rozhoduje pořadí přihlášení.
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