
TV   Výzva č.4       platnost do 17. 1. 2021 

Téma: Aby nás záda nebolela; kompenzační cviky při sezení u PC a nad sešity a učebnicemi 
 

• Nejlepší a nejzdravější je přirozený pohyb na čerstvém vzduchu, chůze, překonávání překážek, procházka 
s rodiči, prarodiči, se psem… DOPORUČENÍ: rychlá chůze mimo městskou zástavbu nejméně 30 minut denně. 

 

                       
• NEZAPOMEŇTE se chovat i venku zodpovědně ROZESTUPY, v předepsaných prostorech a situacích 

nasazujte ROUŠKY. 

 
 

 



Nyní se nemůžeme scházet ve škole při tělocviku a vycházkách, na které jsme si zvykli, a podnikali je za každého 

počasí, protože nejsme z cukru 😉. Při distanční výuce je nutné hodně času trávit sezením nejen u počítače.  

 
ZDROJ: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cpc464.computer.750pix.jpg#/media/Soubor:Cpc464.computer.750pix.jpg 
By Adrian Pingstone - Transferred from en.wikipedia, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112727 
ZDROJ: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Computer_Workstation_Variables.jpg#/media/File:Computer_Workstation_Variables.jpg 
By Berkeley Lab - Ergonomics, Integrated Safety Management, Berkeley Lab., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4351692 

 

                     
 
ZDROJ: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transparent_desk_with_Dell_tablet_-_front_right_(2015-04-13_13.18.17_by_c-g.).jpg#/media/File:Transparent_desk_with_Dell_tablet_-_front_right_(2015-04-
13_13.18.17_by_c-g.).jpg 
By c-g. - DSC02996, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40076084 
ZDROJ: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Temporary_Setup_(5359251316).jpg#/media/File:Temporary_Setup_(5359251316).jpg 
By Julien Houbrechts from Belgium - Temporary Setup, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41981950 
 

 
Proto v této výzvě najdete návody, doporučení a videa, jak přecházet bolesti zad a zacvičit si zdravě i doma, třeba 
na židli. 

NEZABERE TO MOC ČASU, STAČÍ si zacvičit dle potřeby 10-20 minut denně. 
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ZKUSTE si podle potřeby zacvičit po zhlédnutí instruktážních videí, 
NENÍ důležitá KVANTITA, ale KVALITA provádění cviků. 

 
SPRÁVNÁ POLOHA pro cvičení vsedě 

https://www.youtube.com/watch?v=e3WyJxsDEAk 

KRČNÍ páteř 

https://www.youtube.com/watch?v=AeSr4rg2AO4 

Hrudní páteř, ramena 

https://www.youtube.com/watch?v=0UGxKQNp9kk 

https://www.youtube.com/watch?v=okrc-ZeNTWo 

https://www.youtube.com/watch?v=DIJll00tf_w 

Bederní páteř 

https://www.youtube.com/watch?v=MVLhjH9PI2I 

Zápěstí 

https://www.youtube.com/watch?v=1kMiZ8yGI4I 

Kotníky, chodidla 

https://www.youtube.com/watch?v=aeTRq7HOR9Y 

Rotační cviky 

https://www.youtube.com/watch?v=cfCYr6HOoOI 

Cvičení vleže 

https://www.zdraweb.cz/index.php?pg=clanky&aid=1 
https://youtu.be/xBMZuOwOgt8 

 

A TUHLE JEDNODUCHOU SESTAVU SI ZKUSTE ZACVIČIT minimálně jednou DENNĚ vždy,  

když sedíte více než 60 minut. 

https://www.youtube.com/watch?v=nuTEauc68Yo 
 
 
 
 
Všechny materiály je možné sdílet POUZE v prostředí školního systému Office, aplikace Teams ve skupině Tělesná 
výchova DÍVKY 6.-9. ročník nebo Tělesná výchova CHLAPCI 6.-9. ročník. 
Pokud byste měli problém se do týmu dostat, nebo budete chtít pomoci s přidáváním materiálů, ozvěte se mi e-
mailem sarka.eisova@10zskladno.cz nebo mi napište zprávu do BAK KOMENS a vše spolu vyřešíme. 
Můžete zapojit i své sourozence, příbuzné, kamarády a cvičit společně. 
 
 
Těším se na Vaše nápady a reakce, Šárka Eisová 
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