Dnes spolu nebudeme šít ani vařit, ale vyzkoušíme si vaši trpělivost a přesnost při skládání papíru.
Budeme se věnovat technice origami a vzhledem k tomu, že se blíží Velikonoce, tak si poskládáme
zajíčka. Nechci slyšet žádné výmluvy, že na něho nemáte materiál ;-). Potřebujete pouze jeden papír
formátu A4. Můžete použít barevný, ale kdo nemá, bohatě mu postačí jeden bílý kancelářský papír.

Nejprve pár rad, než se pustíte do samotného skládání (podle níže uvedeného videa).
1) Nachystejte si papír a z něho vystřihněte libovolný čtverec. Ve videu, které si za chvíli
pustíte, je uveden rozměr 15x15 cm. Vy si ale můžete nachystat libovolně veliký čtverec.
Při prvím skládání se dá říci, že čím větší, tím lepší. Bude se vám lépe skládat.
2) Snažte se pracovat co nejpřesněji. Každý ohyb si pořádně přejeďte, ať už nehtem nebo
pravítkem. Později se vám to vrátí.
3) Když hned něco z videa nepochopíte, pusťte si to vícekrát.
4) Podívejte se vždy na jeden krok, video zastavte a sami ho udělejte.
5) Až budete mít zajíčka hotového, tak mu oči můžete namalovat nebo nalepit mrkací
(pokud máte doma).
Pusťte se do toho, nechť se vám zajíček podaří: https://www.youtube.com/watch?v=HjE2l_f3JGI
A až své dílo dokončíte, můžete si vyrobit klidně i celou rodinku, tak nezapomeňte vše vyfotit a
poslat mi na e-mail: kotaskova@zsmasaryk.cz
A teď ještě jeden zcela dobrovolný úkol určený pro hravé z vás. Když už si spolu nezavaříme, tak
alespoň zkuste vyplnit jeden kvíz o vaření. Schválně, kdo z vás je největším odborníkem a pořádně
se vyzná v kuchařských pojmech :-) Klikněte na následující odkaz: https://kahoot.it/
Vložte game PIN: 0566555
Stiskněte enter, do okénka enter nickname napište vaše příjmení, klikněte na OK, go!, hra se
spustí. Každý máte pouze jeden pokus. Hra končí opět v pátek 10. 4. ve 20 h. Už jsem zvědavá, kdo
bude naším MasterChefem.

