
Chodecká výzva ZŠ Valtice 
Od pondělí 15. března probíhá na naší škole, tedy spíš mimo ni, mezitřídní 
chodecká výzva. 
Chodecká výzva pro 1. - 4. třídu - Obejdeme 11 největších měst ČR.  
Pomyslný start je ve Valticích a pokračuje se do Brna, dále přes České Budějovice, 
Plzeň, Prahu, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, 
Ostravu, Zlín a zpět do Valtic. 
O co jde? 
Každý žák chodí v rámci svých možností a připočítává pro svoji třídu kroky, které 
mu změří chytré hodinky, aplikace v mobilu apod. Účast každého žáka v soutěži 
je samozřejmě dobrovolná a do této soutěže tříd se mohou zapojit i třídní učitelé. 
Evidence třídou ušlých kroků je vedena v prostředí bakaláři a přes email 
trojanova@zsvaltice.cz a údaje se svými týdenními výkony žáci (rodiče) posílají 
paní vychovatelce Trojanové. 
Každá třída, která stihne obejít trasu 1557,9 km (2 399 166 kroků, při průměrné 
délce kroku 65 cm) do neděle 25. dubna, bude po zásluze odměněna. 
Po prvním týdnu vede 4. A, která se nachází na cestě k Českým Budějovicím, 
konkrétně u Velké Bíteše. 
 
Chodecká výzva pro 5. – 9. třídu - Obejdeme Českou republiku. 
Stejný princip je zachován i u výzvy pro 2. stupeň. 
Délka hranic České republiky činí 2326,82 km, což při průměrné délce kroku 65 
cm činí 3 578 723 kroků. Pomyslný start je na hraničním přechodě Valtice-
Schrattenberg po hranicích směrem na východ. Evidence třídou ušlých kroků je 
vedena v prostředí MS Teams, kam do chatu p. u. Paulíka žáci posílají své denní 
či týdenní výkony. 
Každá třída, která stihne obejít naši republiku, tedy ujde výše zmíněný počet 
kroků do neděle 11. dubna (za 1 měsíc), bude opět odměněna. 
 
I v této sportovní aktivitě platí základní pravidla fair play a věřím, že je každý 
zodpovědný, sportuje sám za sebe a pomáhá tak své třídě k co nejlepšímu 
výsledku. 
Po prvním týdnu se do vedení poměrně suverénně dostala 5. B, která se nyní 
nachází u obce Neplachovice v okrese Opava. Tato třída urazila v týdnu od 15. 3. 
do 21. 3. 2021 již více než 466km!! S odstupem následuje 5. A (vrch Bašta, 
nedaleko Šanova na Zlínsku), třetí je 6. B (nedaleko Skiareálu Nová Lhota). Věřím, 
že i ostatní třídy zabojují a dají se do svižnějšího pochodu. 
 
Vždyť přeci CHODIT ZVLÁDNE TÉMĚŘ KAŽDÝ, tak chůzi zdar!!! 
Roman Paulík-učitel TV, PŘ 
 


