
HLADOVÉ HRY JASANKY 

1. – 30.4.2021 

Milé děti, vážení rodiče, přátelé školy, učitelé, 

jak už vám bylo avizováno, rozjíždíme na 2. stupni naší školy hru s názvem „HLADOVÉ 

HRY JASANKY“, která má za cíl vás dostat na čerstvý vzduch, naučit vás něco nového, a 

hlavně utužit náš školní kolektiv      . Samozřejmě s dodržením veškerých vládních opatření.  

Zajímá Tě o co půjde? Jaká jsou pravidla? Co tím získáš? Co k tomu budeš potřebovat? 

Žádný strach, hned se to dozvíš! 

V první řadě – VŠE JE DOBROVOLNÉ! A je na každém, jestli a do jaké míry se bude chtít 

zúčastnit. 

Co můžeš získat? 

- Spoustu zážitků, zkušeností, nových vědomostí při plnění výzev #challengeaccepted 

- Výstup ze své komfortní zóny #limitless 

- Atraktivní ceny za Tvoje výkony #specialprice 

Co k tomu potřebuješ? 

- Svého AVATARA, který Tě ve hře bude reprezentovat (postavičku, figurku, plyšáka, 

žeton, talisman, ...) 

- Mobilní telefon, či jiný přístroj, kterým svou výzvu zaznamenáš 

Jak to bude probíhat? 

- Na svůj Edupage obdržíš každé pondělí a čtvrtek ve 14:00 výzvu s veškerými pokyny 

- Výzva bude zveřejněna i na školním webu 

- Výzvu splníš a pošleš svůj výsledek na email podle svého ročníku: 

o 6. ročník  hladovci.6@zsjundrov.cz 

o 7. ročník  hladovci.7@zsjundrov.cz 

o 8. ročník  hladovci.8@zsjundrov.cz 

o 9. ročník  hladovci.9@zsjundrov.cz 

 

 

mailto:hladovci.6@zsjundrov.cz
mailto:hladovci.7@zsjundrov.cz
mailto:hladovci.8@zsjundrov.cz
mailto:hladovci.9@zsjundrov.cz


Jaká jsou pravidla? 

- Po splnění výzvy obdržíš patřičný počet „Jasaňáků“ (bodů) 

- Svůj aktuální počet Jasaňáků můžeš sledovat na odkazu: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19gH-

Bb40a1lpfkqE4Oav_7LI4vNAENwpvDMym5uob4w/edit?usp=sharing 

Co za nasbírané Jasaňáky získáš? Skvělou cenu od Tvých oblíbených učitelů!       

- Podívej se na odkaz níže, kde najdeš seznam cen, jejich Jasaňákovou hodnotu a 

učitele/ku, který/á cenu věnoval/a 

- Své nasbírané Jasaňáky můžeš vyměnit za cenu, kterou si vybereš 

- Odkaz na seznam cen: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T6JTzrBlwbYKjWWm0G7Cxat-

vMHGmaqM_skGil5Wsys/edit?usp=sharing 

Jak cenu získat? 

- Napiš na hladový email svého ročníku, o jakou cenu máš zájem a pokud máš 

nasbíraný potřebný počet Jasaňáků  cena je Tvoje! 

- Jakmile si cenu nějaký hladovec vybere, mizí ze seznamu 

!!!Výzvy jsou dobrovolné, budou v souladu s aktuálními vládními opatřeními a hladovec 

je plní na vlastní nebezpečí.!!! Vždy řekni rodičům kam, a proč jdeš.       

Máš doplňující otázky? 

- Obrať se na svého hladového mentora podle svého ročníku 

o 6. ročník  p.uč. Zuzana Šojatová 

o 7. ročník  p.uč. Jan Daňek 

o 8. ročník  p.uč. Žaneta Pavlíčková 

o 9. ročník  p.uč. Kateřina Zálešáková 

Rozhýbej své tělo, kamarády, možná celou rodinu a staň se i TY hladovcem Jasanky!        

Hra začíná už ve čtvrtek 1.4.2021 ve 14:00! 

Mrkni na úvodní promo hladových učitelů: https://youtu.be/Nsp72krUoTs 

Těšíme se na všechny hladovce! 

Tým učitelů       
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