Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice
MAPII má své vlastní logo

máme z něj radost 😊

MAP II pomáhá – je fajn pocit, že můžeme v době distanční výuky aspoň
malou měrou pomoci tam, kde je třeba. Věříme, že zapůjčené notebooky a
tablety školákům dobře slouží.
S MAP II můžete soutěžit a vyhrát opravdu pěkné ceny 😊
Tak zkuste přijmout naši výzvu a zapojte se do literární soutěže u příležitosti 200. výročí narození B. Němcové.
Úkolem je dokončit dle své fantazie jeden ze tří úryvků, které najdete spolu s přihláškou a dalšími informacemi na
www.mas-aktivios.cz/MAPII/Aktivity pro vás/Připravujeme pro vás v MAP II. Autoři nejpovedenějších příspěvků se
mohou těšit na opravdu pěkné ceny. Soutěž končí 14. května 2020 a je určena pro žáky 6.- 9. tříd ZŠ.
Pro menší školáky a „školkáčky“ připravujeme výletní deník na prázdniny, ale už dnes máme pro vás malou
ochutnávku (autor: Petra Beránková) … a kdo nám do 31. května pošle na info@mas-aktivios.cz vyplněný list, bude
odměněn. Takže vezměte mamku, taťku... a vyběhněte do lesa a užívejte čerstvého vzduchu
Zatím nám přišly
fotky opravdu krásných domečků pro skřítky, všem malým luštitelům a stavitelům lesních domečků píšeme jedničku
a posíláme malou odměnu😊

MAP II spolupracuje - V součinnosti s našimi druhostupňovými pedagogy
jižního Plzeňska připravili členové činohry DJKT audio ukázky z vybraných
děl povinné četby. Věříme, že dopomůžou k obohacení a zpestření výuky a
vy je můžete najít na fb: @cinohradjkt nebo samozřejmě také na fb:
@masaktivios1 a na www.mas-aktivios.cz/MAPII/Aktivity pro vás

Milí pedagogové, milí rodiče, milé děti… přeji vám všem krásné jarní dny plné úsměvu a radosti a
vzájemné tolerance a budu se těšit opět na všechna osobní setkání.
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