
Dobrý den. 
 
   Opět tu máme přerušení výuky ve školách a s tím také zájmové kroužky, sportovní 
akce do, kterých spadá také sportovní rybolov. Tato situace nám zhatila plány a opět 
hrozí, že děti, navštěvující DRK v Mladé Boleslavi do konce ruku neproberou 
předepsanou látku a nebudou připraveny ke složení zkoušek k získání prvního 
rybářského lístku. 
    
   Aby se tak nestalo a děti měli šanci rybářský lístek získat, rozhodli se vedoucí DRK 
přistoupit k již avizované "Distanční výuce" a to také za pomocí Vás rodičů.  
Snahou nás vedoucích je děti, které navštěvují DRK již od minulého školního roku a 
na jaře došlo k přerušení je úspěšně dovést ke zkoušce, kterou plánujeme na 
přelomu listopadu a prosince (spíše však v prosinci). 
Našim cílem je také děti příliš nepřetěžovat, pořád se jedná o zájmovou volno 
časovou aktivitu a bylo by škoda, pokud bychom to dětem znepříjemnili přílišným 
množstvím studia. 
 
Z tohoto důvodu děti DRK budou touto cestou dostávat týdně jednoduché testy o 
max. 10 otázkách a jednoho živočišného druhu či rostliny, kde odpoví na pár otázek. 
Připravujeme také další aktivity, jako např. natočení krátkého videa na mobil, jak umí 
vázat háčky a podobně. 
 
V příloze zasíláme pro děti úkoly na tento týden. Vypracované úkoly zašlete na 
Email Webmaster.rybaribpb@seznam.cz nejpozději do 18. 10. 2020 do 18:00 
hodin. 
 
Forma odeslání vypracované úlohy Testu číslo 1 lze, buď že test vytisknete a děti 
propiskou zakroužkují správnou odpověď, test naskenují, či vyfotí a odešlou na výše 
uvedený email. Lze také napsat správné odpovědi prostým textem např.: 1. a, 2. b a 
pod. V takovém případě uveďte číslo testu,  jméno a příjmení. 
U Testu číslo 2. platí to samé. Lze vytisknout vypsat, podepsat, naskenovat či nafotit 
a odeslat jako přílohu zpět, nebo volnou formou jako prostý text odpovědět na 
otázky. 
 
Veškeré dotazy zodpovíme, stačí zavolat 722 645 366. 
Ať se daří a z minula mají děti mít doplněný pracovní sešit do strany 25. 
P.S.: Ať se děti podívají na prezentaci viz. příloha. 
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