Milé maminky, vážení tatínkové.
Doba není jednoduchá a víme, že mnozí z Vás pomáháte známým, sousedům, příbuzným i třeba úplně
neznámým lidem. Zajišťujete nákupy, zdravotní či sociální péči, šijete roušky...
Chceme také přiložit ruku k dílu, a proto Vám nabízíme v této nelehké době aktivitu pro Vás i Vaše
děti (asi tak ve věku 5 - 10 let). Chápeme, že pro Vás i Vaše děti není snadné překonat období, kdy
jsou uzavřené všechny školy a děti tráví hodně času doma. Navrhujeme, vydejte se s dětmi do přírody
(to ještě můžeme - výjimka pobytu v přírodě nebo parcích), do okolí naší vesnice, za poznáním a
pobavením. Připravíme pro Vaše děti 3 trasy (každá o délce 2 -3 km) s celkem 19 úkoly - "bojovku"
s názvem COVÍŠ-19. Trasy budou nachystané na středu, čtvrtek a pátek tohoto týdne.
Zde je náš recept:
1) Vezměte svoje a případně sousedovic děti, stačí 1 až 4 :-)
2) Podle počtu dětí vezměte příslušný počet roušek, to není doporučení, ale nařízení vlády :-)
3) Přibalte malou svačinku nebo pitíčko.
4) Podle počtu dětí vezměte do batůžku nebo kapsy sladkou odměnu, kterou jim na konci výletu dáte
za splnění úkolů. Ne, že bychom nemohli odměny koupit nebo rozdávat my, ale je to výrazně
bezpečnější z hlediska možného přenosu nákazy. Věříme, že máte ve svých zásobách čokoládu nebo
lízátko z doby před výjimečným stavem :-)
5) A pak už jen zbývá se zaregistrovat na příslušný den a čas a můžete vyrazit. Registrace nemá žádný
jiný důvod, než abychom minimalizovali kontakt mezi rodinami. Není potřeba čas startu dodržet na
minutu přesně, je nám jasné, že vypravit ven děti není úplně jednoduché :-). Předpokládáme odstup
mezi rodinkami cca 30 minut.
Jak bude hra probíhat?
Během dneška, úterý či dalších dnů se, prosíme, zaregistrujte na jednotlivé výpravy. Registraci
provedete jednoduše na FB obec Zlatá v komentáři pod příspěvkem pro aktuální den. Stačí
v komentáři uvést např. „jdu v 12:30“. Ostatní se tomuto času pak mohou vyhnout a zaregistrovat si
jiný. Ti, kteří nemají přístup na FB, vyzvěte souseda, případně pošlete mail s časem na adresu
rak@obeczlata.cz s telefonním kontaktem. Nebo mi pošlete sms zprávu (605 149 724) a já to na FB
vložím. Pokud bude čas v konfliktu s již dříve registrovaným, zavolám zpět a vyřídíme to telefonicky.
Hrací karta i mapy budou ke stažení zde (FB i WWW). V úterý bude ke stažení mapka s trasou na
středeční bojovku, kterou dětem vytiskněte. Ve středu bude k dispozici mapka na čtvrtek a ve čtvrtek
analogicky na pátek. Do hrací karty si budou Vaše větší děti sami zapisovat správné odpovědi na
kontrolních stanovištích, těm mladším to můžete samozřejmě udělat Vy. Asi není třeba zdůrazňovat,
abyste děti poučili, že kartičky s otázkami na jednotlivých zastávkách nemají poškozovat, slouží pro
všechny rodiny. Také na ně nemusí sahat. Večer je stáhneme a připravíme na druhý den jiné. Na konci
každého dne budou mít děti vyplněnou třetinu hrací karty, v pátek bude karta kompletní. Malou
sladkou odměnou odměňte své ratolesti v cíli každé výpravy. Vyplněnou hrací kartu můžete nafotit
mobilem a poslat na zlatskyobcasnik@obeczlata.cz. V redakci obecního časopisu hrací karty
zkontrolujeme a všem správným zálesákům a šikulům necháme vyrobit pamětní medaili. Její předání
přizpůsobíme hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Dáme Vám vědět, jak to nejlépe
provedeme. Vaše děti se můžou těšit na medaili, kterou nikdo jiný v republice získat nemůže :-).
Hra je samozřejmě závislá na počasí, pokud by nám počasí nepřálo, posuneme některou výpravu na
jiný termín. Také se může stát, že dojde ke zpřísnění zákazu vycházení do přírody, v takovém případě
samozřejmě hru zastavíme.....
Pokud máte nějaký dotaz nebo nabídku k pomoci, můžete nám napsat na obecním FB v komentáři,
případně mailem na rak@obeczlata.cz.
Děkujeme za spolupráci.
Pavel Rak a Standa Novotný

