2. ZŠ VESELÍ NAD LUŽNICÍ
SE UDRŽUJE V KONDICI

Soutěž tříd, kolik km ujdete dohromady

od 22.3.2021 do 7.4.2021

„I BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY
SE UDRŽUJI V KONDICI“

Ahoj všem žákům a kolegům naší školy.
Vzhledem k dlouhodobé absenci hodin Tělesné výchovy během
přerušení prezenční výuky, jsem se rozhodl po dohodě s vedením
školy uspořádat soutěž školy v počtu nachozených kilometrů v
termínu
od 22.3.2021 do 7.4.2021 23:59 hodin včetně.
Zapisovat se budou hodnoty každý den pomocí elektronického formuláře:
https://forms.gle/7AgCZBNVTu3JK6JT8

SOUTĚŽ

V POČTU NACHOZENÝCH KM

Každý z vás se může zapojit a přispět v počtu nachozených
km vaší třídy.
Počet ušlých km zapiš každý den do elektronického
formuláře,
https://forms.gle/7AgCZBNVTu3JK6JT8

který bude pravidelně sčítat vaše výsledky a na konci
vyhodnotíme:
-

nejlepší chodec třídy
nejlepší třída v počtu ušlých km celkem
celkový počet ušlých km celé školy
+

-

Nejlepší „tip“ kolik ujde km naše celá škola dohromady

TIPOVACÍ SOUTĚŽ
Do úterý 23.2021 můžeš tipovat, kolik ujdeme jako
škola km celkem. Odkaz pro zapojení do tipovací
soutěže zde:

https://forms.gle/tp82qbioH1nENiTcA

Měřit počet ušlých km lze pomocí:
-

chytrých hodinek

-

krokoměrů

-

zadáním trasy do elektronických map

PRAVIDLA SOUTĚŽE


Vše záleží na poctivém vyplňování údajů.




Pokud z vás někdo bude švindlovat a vyplňovat nepravdivé údaje, těžko odhalíme
tento fakt, ale my Vám věříme a tak k tomu také prosím přistupujte !

Výsledek je nutné zapsat ten den, kdy jsi se šel projít a dané km jsi ušel


Je to pro to, abychom mohli dělat průběžné výsledky. Jakmile zapíšeš údaj až druhý den, tak to
neplatí a údaj bude vyškrtnut



Pokud chodíš běhat, můžeš samozřejmě zapsat i počet uběhlých km!



Cca jednou za 3 dny budou budou zveřejněny průběžné výsledky




Zapojit se může každý žák naší školy kdykoliv v průběu včetně učitelů





Průběžné výsledky budou zasílány emailem zapojených žáků do naší soutěže
Není nutné začít první den a každý den být v soutěži – je to ideální, ale zapoj se třeba až třetí den
(stačí vyplnit jen výsledek denní chůze do formuláře)
Učitelé jsou vedeni jako samostatná třída a soutěží také

Měřit počet ušlých km lze pomocí




chytrých hodinek,
krokoměru
elektronických map (www.mapy.cz, https://www.google.com/maps, …

SPORTUJ I V TÉTO TĚŽKÉ DOBĚ

Tak hurá do toho !
https://forms.gle/7AgCZBNVTu3JK6JT8

Soutěž řídí a vyhodnocuje Mgr. Tomáš Maruška
Takže veškeré dotazy případně ke mně ;-)

