
Etapová hra BUDÚCNOSŤ

Milí záchrancovia, milí cestovatelia v čase!
Pochopili sme, že naše správanie v prítomnosti dokáže ovplyvniť
budúcnosť - Ľahostajnovce z roku 2157 sa pomaly ale isto dávajú
do poriadku. Obyvateľom môjho mesta už nieje jedno, ako trávia
voľný čas, ani ako sa stavajú ku svojmu mestu a akými sú
občanmi. Je tu však ešte jedna vec, ktorá ma trápi. Moji
obyvatelia ešte stále nemajú záujem starať sa o svoje blízke
okolie. Záhradky pred panelákmi sú plné buriny, nástenky v
spoločných priestoroch zapadajú prachom, poriadok sa vytratil z
nášho sveta. Verím, že to dokážete zmeniť, a preto opäť píšem
vám, cestovateľom v čase. Pravidlá už asi poznáte. Na
zachránenie Ľahodtajnoviec potrebujete získať minimálne 10
bodov, a to tak, že splníte nižšie uvedené úlohy, ktoré sú
hodnotené bodmi. Na záchranu máte šas do 20.7.2021. Dovtedy
musia byť odoslané všetky vaše výsledky a výstupy na mailovú
adresu sutaze@do-fenix.sk . Verím, že vaša posledná misia
zachráni moje mesto!
Ďakujem za Vašu pomoc,
Starosta Stano.
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Tretia etapa:
Ja a moje blízke

okolie:
 16.5.2021 - 20.7.2021

2-bodové úlohy:

3-bodové úlohy:

4-bodové úlohy:

Choďte spolu do prírody!
Spoznajte a nazbierajte si
čerstvé bylinky (žihľava,

materina dúška…) a urobte
si čajové posedenie.

Nezabudnite to
zdokumentovať!

Urobte si kreatívnu
fotografiu. Ako na to?
Oblečte sa do farieb

recyklačných košov a do
rúk si vezmite odpad, ktorý

patrí do koša tej farby, ktorú
máte na sebe. Cvak! Svoju

fotku nezabudnite zverejniť!

Nájdite vo svojom okolí
odpadom znečistené
miesto a upracte ho.

Chráňte sa rukavicami.
Svoju aktivitu spropagujte
na sociálnych sieťach. Kto

sa k vám ešte pridá?

Včely sú zvieratká, bez ktorých
by na zemi neexistoval život. Na

ich oslavu si urobte malú
včeličkovú párty. Prineste čo

najviac včelých produktov (jedlo,
sviečky, medové výrobky,

kozmetika…), poskúšajte ich a
povedzte si o včeličkách!

Urobte si z klubovne/triedy
raj! Vysaďte si do črepníčkov,

krabičiek, odrezaných fliaš
alebo kelímkov bylinky a
starajte sa o ne. (pažítka,
žerucha, bazalka…) Svoje
črepníčky nezabudnite

označiť a vyzdobiť!

Nie každý rád upratuje, vy to
však môžete zmeniť! Choďte

svojim starším kamarátom
príkladom! Nacvičte si

“upratovací” tanec s metlami
a video zverejnite na

sociálnych sieťach. Nech je
upratovanie radosť!


