ZÁBAVA DO KAPSY
inspirovaná světem MINECRAFTU

DobroDružná mise
zkáza Arch-Illagera
Opět jsme pro vaše děti připravili Zábavu „do kapsy“ tentokrát inspirovanou
světem Minecraftu. Aktivity můžete absolvovat v bytě, doma, na chatě,
zkrátka kdekoliv.
Závazné registrace můžete posílat do středy 14. 4. 2021 na e-mail:
mozaika.skalova@seznam.cz.
Vyzvedávání balíčku probíhá 19. 4. 2021 od 14.00 do 17.00 hod. v Mozaice
Balíček, který u nás v Mozaice můžete vyzvednout obsahuje mnoho úkolů
a zadání. U některých je potřeba pomoci rodičů.
Cena balíčku 50kč /dítě.

-co budete potřebovat:
- fixy, pastelky, lepidlo na papír (tyčinkové), pravítko, provázek, nůžky
- malá zahradní lopatka, pilka na dřevo
- krabice, do které vejde mobil dítěte a kterou můžete pokreslit
Poznámka: DEN 3. - by se měl odehrát ideálně 22. 4. v Den Země.
ÚVOD PRO DĚTI
Jsi odvážný vesničan, který se rozhodl ukončit tyranii Arch - Illagera stvoření, které kdysi bývalo člověkem, jedním z nás. Jednoho dne však
Illager zatoužil po moci a začal studovat černou magii. Ani po mnohých
výzvách, k opuštění této u nás zakázané činnosti, toho nenechal. A tak byl z
naší vesnice vyhoštěn. Všichni jsme na něj téměř zapomněli a náše životy
se odvíjely dále. Avšak jednoho dne to začalo. Z okolních vesnic přicházely
zprávy o zlomyslném a útočném chování lidí, kteří vždy byli hodní a srdeční.
Množily se informace o neúrodnosti polí a šíření nemocí. A ty sis uvědomil,
kdo to musí mít na svědomí, a že je nejvyšší čas zasáhnout. Uvědomil sis, že
to musí být práce Arch - Illagera, který se mstí za své vyhoštění a možná i
něco víc… Na jižním nebi již delší dobu pozoruješ jakousi sílící záři a tvá
intuice ti praví, že tímto směrem musí být jeho doupě. Podaří se ti Arch Illagera vypátrat a přemoci? Bude zapotřebí veškerých tvých schopností,
ale nemusíš na to být sám ...

