
Tělesná výchova  

Vyučující: Ing. Vladimír Kuba  

e-mail: zastupcereditele@sousvodnany.cz  

Úkol: Vyzkoušejte si doma s pomocí sourozence nebo rodičů kolik zvládnete sklapovaček za 

1 minutu a napište mi do chatu výsledek. Získat jedničku za aktivitu. Jinak stále platí, že 

jedničkou oceňuji každou vaší sportovní aktivitu, o které mi napíšete. 

Milí žáci,  

škola se nám rozběhla pouze z poloviny a díky distanční výuce máte „více“ času a otvírá se 

vám prostor, jak ho využít. Jednou z možností je pravidelný pohyb. Uvolňuje stres, bystří 

mysl, posiluje a protahuje tělo. Když si do svého denního rytmu začleníte pravidelný pohyb, 

můžete jen získat. Taková změna se navíc projeví velice rychle. Možná vám dokonce pomůže 

odstranit některé své špatné návyky nebo změnit či vyřešit věci, které vám ztrpčují život! 

Vyzkoušejte to! Důležitá je pravidelnost cvičení. Vyberte si proto podle vlastní potřeby nebo 

podle toho, co koho baví a zkuste cvičit pravidelně. Uvidíte, že již po 14 dnech se budete cítit 

lépe a vaše výkonnost se zlepší. Na youtube.com naleznete spoustu inspirace a vyberete si 

podle vlastního uvážení. 

Cviky na zpevnění břicha  

Posilování břišních svalů, ať už přímých, tak šikmých, je vždy k užitku. Břišní svaly nám 

napomáhají ke správnému držení těla a ke správnému umístění vnitřních orgánů. Ti z vás, co 

udělají  méně než 30 sklapovaček za minutu, by měli svoje břišní svalstvo posílit. V odkazu 

zasílám video se základními cviky, které můžete cvičit denně alespoň 10 minut. 

https://www.youtube.com/watch?v=mIVVlVYc1c0  

Cviky na zadek  

https://www.youtube.com/watch?v=gI0yd888a2Q 

Pro děvčata jsem připravil měsíční výzvu zaměřenou na kulatý zadeček. V prvních dvou 

týdnech si máknete několikrát týdně po 15 minutách, druhé dva týdny budeš video vždy 

opakovat dvakrát pro dosažení lepších výsledků.  

Podrobný čtyřtýdenní plán cvičení:  

Týden 1: Výzva 4x týdně  

Týden 2: Výzva 5x týdně  

Týden 3: Výzva 4x týdně (video opakuj 2x)  

Týden 4: Výzva 5x týdně (video opakuj 2x)  

Nejméně 2x týdně se po cvičení pořádně protáhni, aby tě nebolely svaly. Třeba u tohoto 

videa s Míšou: https://youtu.be/UjIX1oSik08  

https://www.youtube.com/watch?v=mIVVlVYc1c0
https://www.youtube.com/watch?v=gI0yd888a2Q
https://youtu.be/UjIX1oSik08

