
Výsledky po 5. týdnu  

Je možné, že budou individuální rekordy zpětně překontrolovány, protože výkony některých 
jednotlivců jsou až ‘neuvěřitelné’. Může se proto stát, že podrobná revize výsledků změní 
celkové pořadí:   

Kontrolujte si správný počet nahrávaných kroků přes formulář FORMS.  	  
Zadávejte výsledky po každém dni, nikdy nezadávejte výkony za celý týden najednou. 	  
Nahraný příspěvek bez přiložené fotografie je neplatný. 	  
Řiď se základní myšlenkou FAIR PLAY.   

Tým zaměstnanců a třídy I. stupně, které se již dostaly do hlavního města Prahy, se s Vámi dnes 
podělí o tipy na místa, která byste při návštěvě Prahy rozhodně neměli opomenout. Vzhledem k 
postupným rozvolňováním se tak konečně, po několikaměsíčním omezení v cestování, můžete se 
svými kamarády nebo rodinou podívat na zajímavá místa spojená s naší historií i kulturou. Popisek i s 
obrázky najdete na konci shrnutí KROKOVÉ VÝZVY. 


Třídní kolektivy na II. stupni již moc dobře ví, že kvůli probíhající pandemii Covid-19 bylo 24. března 
2020 rozhodnuto o odložení olympijských her na rok 2021. Přestože hry by se měly konat v roce 
2021, podrží si, z důvodu marketingu a obchodní značky, v názvu "2020". Je to poprvé, kdy byly 
olympijské hry odloženy, nikoli zrušeny. Město Tokio se tak stane pátým městem v historii, kde se hry 
budou konat již podruhé. Mělo by se tím připojit k Athénám, Paříži, Londýnu a Los Angeles. Dne 20. 
března 2021 organizační výbor rozhodl, že na olympijské hry nebudou smět zahraniční fanoušci. 
Mottem XXXII. letních olympijských her je 未来(あした)をつかもう (Objevme zítřek).  



Do programu her by se měl vrátit baseball a softball. Dalšími novými sporty by měly být sportovní 
lezení, karate, surfing a skateboarding. Se základními pravidly softbalu (pro ty, kteří nemají ponětí, co 
tento sport obnáší: jedná se o pálkovací sport, který se vyvinul z baseballu; hrají dvě družstva po 
devíti hráčích; jedno družstvo je na hřišti, které má tvar pravoúhlé výseče, druhé na pálce; postupně 
se vystřídají; hráči chytající míč jsou rozestavěni v poli na metách; ve srovnání s baseballem, při 
nadhozech i odpalech letí míč nižší rychlostí; hra jako taková však plyne rychleji díky vyšší úspěšnosti 
odpalů a menším rozměrům hřiště) se někteří žáci naší školy mohli seznámit v hodinách tělesné 
výchovy, kde si také mohli vyzkoušet jednoduché herní činnosti pro jednotlivce nebo se dozvědět, jak 
celá hra probíhá. Více se o softbalu můžete dozvědět kliknutím na přiložený obrázek: 


https://www.youtube.com/watch?v=VCEQg1ZOmTo


YOKOHAMA 
BASEBALL STADIUM 
Kapacita: 35,000 diváků

FUKUSHIMA  AZUMA BASEBALL STADIUM 
Kapacita: 14,300 diváků
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Road to Tokyo kroková výzva pro II. stupeň
PRŮBĚŽNÉ 
UMÍSTĚNÍ TŘÍDA KROKY UŠLÁ VZDÁLENOST V KM VIRTUALNÍ POZICE NA MAPĚ SVĚTA

1. 6. C 4 232 025 2 751 85 km před Naganem, Japonsko

2. 6. A 3 612 819 2 348 Kitakami, Japonsko

3. 9. C 3 170 412 2 061 Aomori, Japonsko

4. Zaměstnanci 
školy

2 388 626 1 553 Sapporo, Japonsko

5. 7. C 2 239 690 1 456 Shanghai, Čína

6. 6. B 2 102 029 1 366 Taipei, Čína

7. 8. A 1 960 169 1 274 Hong Kong, Čína

8. Rodiče 1 911 605 1 243 Macau, Čína

9. 9. A 1 866  405 1 213 Jiangcheng, Čína

10. 9. B 1 818 722 1 182 Hanoi, Vietnam

11. 7. D 1 538 612 1 000 Thimbú, Bhútán

12. 8. B 1 491 329 969 Dháká, Bangladéš

13. 7. B 1 441 906 937 Nové Dillí, Indie

14. 8. C 791 228 514 Sakakah, Saudská Arábie

15. 7. A 487 241 317 Heráklión (ostrov Kréta), Řecko
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Více informací o 

sportovištích...

Japonsko je stát ve 

východní Asii, v Tichém 

oceánu. Jméno Japonska 

doslova znamená Země 

vycházejícího slunce. Japonsko 

je souostroví tvořené 6 852 

ostrovy. Čtyři největší ostrovy 

jsou Hokkaidó, Honšú, Šikoku 

a Kjúšú. Japonsko je 2. 

nejlidnatější ostrovní zemí 
světa. Populace 127 miliónů je 

jedenáctou největší na světě. 

Okolo 38 milionů lidí žije v 

hlavním městě Tokiu. Velké 

Tokio je nejlidnatější 
metropolitní oblastí na světě

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hokkaid%C3%B3
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hon%C5%A1%C3%BA
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ikoku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kj%C3%BA%C5%A1%C3%BA
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tokio
https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/eng/taikaijyunbi/taikai/map/wide_map/index.html
https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/eng/taikaijyunbi/taikai/map/wide_map/index.html


Národní muzeum je nejvýznamnější česká muzejní instituce.Muzeum plní funkci sbírkotvornou, vědeckou, 
osvětovou a metodickou, zaměřuje se na více vědních a sbírkových oborů, jak přírodovědných (mineralogie, 
zoologie), tak historických (archeologie, numismatika) a uměleckých. 



Olympijské Tokio   –  výstava,  kterou  připravilo  u  příležitosti  letošních   olympijských  her  Národní 
muzeum  společně  s   Českým  olympijským  výborem  a   Vojenským  historickým  ústavem.  Zaměřuje  se 

především na trojici tokijských her: těch nekonaných v roce 1940, uskutečněných v roce 1964 i těch (poprvé 

v historii) posunutých Her XXXII. olympiády, které proběhnou v létě 2021. 

Od  4.  května  můžete  opět  navštívit  Muzejní  komplex  Národního  muzea,  v  týdnu  od  10.  května  pak  další 
objekty Národního muzea – České muzeum hudby, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických 

kultur a Národní památník na Vítkově. Tým zaměstnanců i některé třídy I. stupně navštívili současné výstavy a  

expozice expozici muzejním komplexu.  





Czech Press Photo –  poprvé  v historii  Czech  Press  Photo  se 

výstava koná v Historické budově Národního muzea. Představují se na 

ní  vítězné  snímky  soutěže  doplněné  kolekcí  vybraných  zásadních 

okamžiků 26. ročníku společně s výstavou zahraničních porotců. 



Slavní čeští skladatelé  –  netradičně  pojatá  výstava  vás  vtáhne  do  příběhů  života  čtyř 
fenomenálních skladatelů: Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. 



Sál minerálů – tato část expozice představuje více než 4 000 předmětů ze sbírky, která celkově čítá 

neuvěřitelných 100 000 minerálů z celého světa. 



1620. Cesta na Horu –  výstava  připravená  ke  400.  výročí  bitvy  na  Bílé  hoře.  Vůbec  poprvé  se 

návštěvníci  zúčastní  multimediální  rekonstrukce  bitvy  nebo  na  vlastní  kůži  zažijí  atmosféru 

staroměstského popraviště. 



Pietní akt ke Dni vítězství. Jedná se o konec druhé světové války (v Evropě), který připadá na 8. května. 

Součástí národního památníku na Vítkově je i bronzová jezdecká socha socha Jana Žižky.  


