
Výchova ke zdraví  

6. třída 

/18.5.2020 – 22.5.2020/ 
 

Všechny vás zdravím, 

musím a chci pochválit z minulého týdne Vás, co jste se úžasně poprali s domácím úkolem. Ještě jednou 

všem, co mi zaslali fotku opravdu moc děkuji – JSTE PROSTĚ ÚŽASNÍ!!!! Někteří mě také inspirovali a 

vyžádala jsem si od nich recept.  Ještě jednou díky. 

Druhou věcí byl test KAHOOT! Vznikli nám při něm trochu technické problémy, ale ty visely někde ve 

spojení – takže ti, co se mi omluvili, že jim to nejde a komunikovali se mnou, tak moc chválím. Nelze vždy 

techniku přemoci, ale my jsme se mezi sebou dohodli. Vám, co jste se drželi instrukcí a správně jste se 

přihlásili a test vyplnili moc děkuji. 

Ale bohužel se opět našli mezi vámi tací, kteří se přihlásili několikrát bez toho, aby 

mě o tom informovali, nebo se opět přihlásili úplně jinak, než pod svým 

příjmením. Nerozumím tomu, že máte někteří opravdu problém v šesté třídě 

dodržet pár stanovených pravidel pro spuštění a vyplnění testu. Věřte, že mi to 

přidělává mnohem více práce, než si možná myslíte.   

Tento týden opět budeme pokračovat ve zdravém způsobu života. Přejdeme ale k další kapitole, která je 

součástí zdravého způsobu života a to sportu.  Prozatím nemáte žádný studijní materiál. Vašim úkolem je 

vést si od pondělí do čtvrtku, popř. pátku do 12:OO záznamy o činnostech, při kterých můžete pálit své 

získané kalorie z denního příjmu. A nezapomeňte, že se nemusí jednat přímo o nějaký sport (i chůze je 

považována za sport). A s další nápovědou, co vše si můžete zapsat do záznamů vám napomůže tabulku níže.  

O zaslání prosím nejpozději v průběhu pátku 22.5.2020. 

 

Opět se opakuji, ale pokud něčemu nebudete rozumět, klidně mi zavolejte (777/189091) nebo napište 

email nebo na messengera. 

Fotky vámi nachystaného pokrmu vyfoťte a pošlete na messenger nebo na email brakonvap@skolazh.cz 

 Hezký týden P.B.   
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