
Tělovýchovná výzva 

„Dojdi se svoji třídou do dějiště letošního světového 

šampionátu v ledním hokeji, aneb každý metr se počítá“ 

 

V rámci zachování dobrého tělesného zdraví v tento ne příliš příznivý čas, co se pohybových 

aktivit mládeže týče, byla žákům II. stupně nabídnuta další tělovýchovná výzva.  

Třídní kolektivy dostaly prostřednictvím výzvy za úkol, dojít společnými silami do dějiště 

letošního mistrovství světa v ledním hokeji do lotyšské Rigy. Ta je od Knínic vzdálena přibližně 1 080 

km. Každý žák zapojený do výzvy evidoval pomocí krokoměru, chytrého telefonu nebo chytrých 

hodinek nachozenou vzdálenost za sedm dní, kterou každý týden vkládal jako fotografii z aplikace          

do speciálně vytvořeného domácího úkolu v DM softwaru.  

Mezi třídami se rozpoutal souboj o to, která ze tříd dorazí do Rigy 

první. Průběžné výsledky se vždy po přičtení nachozených kilometrů za 

jednotlivé týdny přelévaly jako přesýpací hodiny. Konečné výsledky jsou 

součtem čtyř týdnu, za které se všem třídám podařilo zdolat stanovenou 

hranici 1 080 km. Celkový počet kilometrů při srovnání tříd je nakonec 

těsnější, než se vůbec dalo předpokládat. Přesto jeden ročník se v průběhu 

výzvy osamostatnil na čele a svých pronásledovatelům se nakonec 

poměrně výrazně vzdálil. 

Velkou pochvalu si nezaslouží jen ti, kteří přispěli své třídě svými kilometry nejvýrazněji                    

a umístili se na stupních vítězů mezi jednotlivci (jména viz níže), ale všichni, kteří se do výzvy zapojili       

a poctivě odevzdávali své kilometry či kroky každý týden. Klobouk dolů! ;) 

 

Výsledky 

Třídy: 

1. 7. ročník (26 žáků/21 zapojených) – 1 603 km 

2. 8. ročník (29/18) – 1 269 km 

3. 6. ročník (26/17) – 1 253 km 

4. 9. ročník (25/14) – 1243 km 

 

Jednotlivci: 

1. Alena Nováková, 6. ročník – 274 km 

2. Žaneta Tichavská, 7. ročník – 245 km 

3. Dominik Hrdý 6. ročník – 188 km 

 

Největší počet km za týden – třída: 463 km (9. ročník, 1. týden výzvy) 

Největší počet km za týden – jednotlivec: 91,9 km (Anna Kotoučková, 7. ročník, 1. týden výzvy) 

 


