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Vyučující: Ing. Vladimír Kuba  

e-mail: zastupcereditele@sousvodnany.cz  

Milí žáci,  

doba pokročila a podle plánů MŠMT se s největší pravděpodobností setkám pouze 

s některými z vás. Doposud nemáme přesné pokyny od ministerstva (vyhláška se připravuje), 

jak se bude na konci 2. pololetí hodnotit, ale je jasné, že se bude vycházet ze známek, které 

jste nasbírali do 11. března a z toho, jak jste aktivní a pracujete z domova. Ti z Vás, kteří měli 

velkou absenci do března, jsem ve čtvrtletí nemohl hodnotit. Někteří se mi už ozvali, na jiné 

ještě čekám s úkoly. Věřím, že se mi urychleně přihlásíte a domluvíme se na spolupráci a 

úspěšném zakončení pololetí. 

Situace kolem koronaviru se začíná pomalu uvolňovat a otevírají se některá sportoviště. 

Jsem přesvědčen, že řada z vás využila krásného počasí a vyšla si do přírody na procházku, 

vyrazila na kole nebo si šla zaběhat. Určitě máte kolem bydliště mnoho zajímavých míst, 

které stojí za to poznat.  

Ocením všechny, co mi pošlou e-mail a napíší, jaké aktivity provozují a jaká zajímavá místa 

ve svém okolí objevili.   

Dnes jsem si pro vás připravil trochu teorie a praktické ukázky, jak správně běhat. 

Shlédněte krátké video, kde se dozvíte jak správně při běhu držet tělo v náklonu, došlapovat 

a pracovat rukama tak, abyste se nebrzdili a běželi bez velkého úsilí. Prosím i upevnění cviků 

běžecké abecedy, kterou cvičíme ve škole. 

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

Pro ty, kteří by se běhu chtěli věnovat více, doporučuji řadu instruktážních videí Josefa 

Švermy. Posílám odkaz na 1. díl. Další následují. 

https://www.youtube.com/watch?v=q1OMalCOHaM 

Nezapomeňte, že před každou sportovní aktivitou je potřeba řádně se rozcvičit proto, 

abychom minimalizovali možnost zranění a náš sportovní výkon byl co nejlepší. 

https://www.youtube.com/watch?v=vmnyMBArp04 

 

Přeji hodně úspěchů a radosti z běhání. Je to jedna z možností, jak si v krátkém čase zlepšit 

fyzičku a odbourat stres, který je příčinou až 75% onemocnění. Tak hurá do toho. 
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