
     

 

 

Každý krok sa počíta .... 
 
Milé študentky, milí študenti, 
ocitli sme sa v dobe, ktorá poznačila životy mnohých z nás. Je neľahké čeliť 
tomuto času, ale verím, že prinesie i pozitívnu zmenu v tom, že si mnohé veci, 
ktoré sme považovali za samozrejmé, budeme vážiť oveľa viac. 
Mnohí pociťujeme istú stratu slobody, ktoré prinášajú súčasné obmedzenia. No 
nestratili sme možnosť aktívneho pohybu, športovania, či pobytu v prírode. Aj 
dnes máme možnosť individuálneho športu, prechádzok v prírode, ktorými 
môžeme spoznávať krásy nášho okolia, o ktorých sme často ani nevedeli. 
Dokazujú to i fotografie, ktorými som zachytil našu krajinu potulkami prírodou 
počas prechádzok, behu, či bicyklovania. 
Viem, že aj vo vašich radoch je veľa aktívnych športovcov, ktorí aj naďalej 
hľadajú možnosti pre individuálne športy, alebo spoznávajú rôzne turistické 
trasy v našom okolí ako ja. Ale sú i takí, ktorým vyhovuje domáce prostredie 
a absencia pohybu.  
Chcem vás touto cestou inšpirovať k tomu, aby ste nezabúdali, že pobyt na 
čerstvom vzduchu a aktívny pohyb je i dôležitým kľúčom ku zdraviu 
i psychickej pohode. Náš mozog je veľmi závislý od čerstvého vzduchu. Je 
vedecky dokázané, že čerstvý vzduch podporuje proces učenia sa 
a zapamätávania a je aj zdrojom dobrej nálady.  
Pamätajte, že pobytom v prírode môžeme prispieť aj k jej ochrane 
a zveľaďovaní napríklad zberom odpadu. Príroda vám to isto vráti. 
Preto som sa rozhodol v spolupráci s vedením školy vyhlásiť kampaň s názvom 
„Každý krok sa počíta“. Cieľom kampane je podporiť záujem o individuálne 
športy, prírodu, jej ochranu, ale i starostlivosť o duševné zdravie. Počas 
kampane môžete zbierať tzv. „aktívne kilometre“, ktoré nadobudnete rôznym 
spôsobom (behom, bicyklovaním, prechádzkou...). 
Mnohí z vás viete, že v súčasnosti existuje veľké množstvo mobilných aplikácií, 
ktoré merajú našu fyzickú aktivitu (nabehané či odjazdené kilometre, počítanie 
krokov, spálené kalórie...). Práve prostredníctvom takýchto aplikácií môžete raz 
za mesiac poslať „screen“ svojej mesačnej aktivity do vopred pripraveného 
zdieľaného dokumentu za svoju triedu. Výsledky budeme pravidelne 
vyhodnocovať a na záver kampane vyhlásime tých najlepších, ktorých 
odmeníme. Do zdieľaného dokumentu môžete poslať i fotografie, na ktorých 
zdokumentujete ako ste sa podujali na zbere odpadu v okolí. Vyhodnotíme 
rovnako i najlepších „zberačov“.  
Dodržujte však vždy stanovené pravidlá. Verím, že pri týchto aktivitách 
spoznáte viacej samých seba, naše okolie a nájdete čistú myseľ. Zvládneme to  

 

Mgr. Marek Šrámek 

 

 

 
 

  

  

     

 


