
Zdravím všechny v této nelehké době! 

Protože jsem zadávala úkoly i na tělesnou výchovu a studenti je většinou poctivě plní, mám potřebu se 

se všemi o jejich zážitky podělit. Často jsou jejich vyprávění a sportovní deníky vtipné a myslím, že se 

to v této době hodí! 

Spousta lidí si zařadila i další sporty a pohybové aktivity, což mě těší. Všichni se je snaží dělat tak, aby 

neohrožovali zdraví své a svého okolí. Jsem ráda za váš přístup! 

Mnozí zapojili i své rodiny. Rodinní příslušníci často ze začátku nechtěli, pak si zvykli a teď už vše 

berou jako samozřejmou věc. Mezi sportovní činnosti pak bylo zařazeno i rytí zahrádky a jiná práce 

na zahradě. 

A mám obrovskou radost, že studenti, kteří nejsou pohybově nadaní, nemají ke sportu žádný vztah a 

někteří až odpor, zaťali zuby a bojují. A spoustě se to po chvíli začalo líbit a odpor k pohybu je snad 

překonán!!! Doufám! 

Studenti by si měli vézt sportovní deníček. 

Zde je tedy pár deníčků, vzkazů, mejlů a fotek       

Děkuji všem a TUŽME SE! 

 

Bára L. je stálice… 

Ahoj Vobo, 

maminka Vám moc děkuje. Nikdy se jí nedařilo mě přimět k práci na zahrádce. Díky Vašemu úkolu má 

dokonce zarytý hnůj. Posílám Vám fotku z galejí. Také přikládám svůj týdenní deníček a pár fotek z bruslí a 

výletu. Dokonce se nám i podařilo změřit jak dlouho a jak rychle jsme šli. Technika nás konečně 

dohnala😁.  

Mějte se krásně… 

   

 

Jana P. mě opravdu pobavila k slzám 

Dobrý den paní profesorko, 

hlásím, že jsem přes karanténu uběhla už 70km. Oddělala jsem moji mamku a mladší sestru a už běhám 

sama. Popravdě mi to jde bez nich líp. Každý den uběhnu zhruba 5km a k večeru dělám různé cviky (Tabata, 

joga, podle jména...) a jezdím na rotopedu – 10 km denně. Včera se mi stala taková vtipná příhoda. 

Odpoledne jsem šla zase ven. Já spíše rychle chodím než běhám, protože můj běh není zrovna ladný a na 

podhled hezký. Běžela jsem okolo vil u lesa, kde žádná auta nejezdí. Hrál si tam asi čtyřletý kluk. Vypadal 



vesele, než mě uviděl. Měla jsem na sobě naši černou školní mikinu a černou roušku. Rozběhla jsem se a ten 

chudák se otočil se zděšeným výrazem. Začal přede mnou utíkat a ohlížet se. Když jsem ho doběhla, spadl na 

zem a křičel ať ho nezabíjím. Až do teď přemýšlím, jestli se zděsil mého běhu a nebo mého outfitu. 

 

Majda S. poslala svůj deníček, zde je malá část… 

17.3.2020 Ušla jsem pár kiláků. Potřebovala jsem do galanterie pro něco na roušky a na sukni, ale u nás 

mají všude zavřeno... Docela mě bolely nohy, páč jsem si vzala malý boty. 

18.3.2020 Dojeli jsme na chalupu. Tak jsem šla čtyři a půl kiláčku lesem... Až na to, že jsem nevěděla, kudy 

mám jít, tak to bylo docela v pohodě, i když jsou tu všude kopce... 

19.3.p Dvě hodiny jsem kopala lopatou na zahradě. Byla jsem pak mega unavená, protože toho bylo celkem 

hodně... Musela jsem zasypat díru po novym kabelu, ale ta hlína byla celá ztuhlá, jak to tam leželo dlouho... 

Na hodiny se mi bohužel zaznamenala jen část, protože jsem si je pak musela sundat, byly už děsně špinavý. 

Ale bavilo mě to, jsem ráda, když tady můžu mámě pomoct... 

20.3.2020 Štípání dříví jakoby, dělám to tu každej den, takže to neni nějaký výjimečný, ale dneska jsem 

naštípala tři koše (takový ty veliký). Myslim, že máme do kamen i na zítra, i když se bude péct. Bylo to supr. 

Sice se u toho zapotím, ale hrozně mě to baví. Štípala jsem chvíli před snídaní a pak po obědě. 

 

Maty N. 

Datum Sport Délka Pocity, …  

Úterý 16.03.2020 Sérii jsem si vyzkoušel již v pondělí…pěkně jsem se zafuněl a zpotil J  

Středa 17.03.2020 Sérii dle cvičitelky jsem si zopakoval 4x, čekám kdy na nás budou bušit sousedi ze spodu  

Čtvrtek 18.03.2020 Svižná procházka venku 1 hodina Počasí slunečné, teplota asi 15 °C. Cestou jsem potkal 

několik osob, všichni měli zakrytá ústa rouškou. Součástí procházky bylo i několik posilovacích cviků na 

workoutovém hřišti a běh. viz. Obrázky 

 

Stojky jdou některým na výbornou! 

 

 

 

 

 

 



  

J.H. 

…od poloviny března se snažím pravidelně chodit běhat. Běhám do stromovky, kde je většinou dost lidí, 

takže u toho ještě kličkuju, když se jim vyhýbám. Většinou se snažím dát tak těch 5 kiláků. Někdy to dá 

docela zabrat, ale pak je to skvělý pocit. Co se týká cvičení, tak to se denně snažím dělat ten trénink podle 

jména. Jen jméno bylo v pohodě, ale i s příjmením to je docela makačka:). Stojku se taky pokouším udělat, 

ale moc mi to nejde. Budu ji muset ještě dopilovat. Jinak každý víkend vyjedeme s rodiči někam za Prahu na 

výlet a je to skvělý… 

A tady je pár fotek. Chodí hromada telefonních skenů o ušlých a uběhnutých kilometrech, ty sem 

dávat nebudu, i když jsou zajímavé. 

To je Terka a maká na sobě opravdu hodně… 

 

To je Julča a chodí nebo běhá několikrát denně se svým psem… 

   



A co vy??? Pojďte do toho s námi!!! 

Zdraví Vobo 

 

 


