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K športovým podujatiam už celé desaťročia patria maskoti. Obľúbené postavičky 
ľudí, zvieratiek, alebo občas aj ťažko zaraditeľných bytostí, sa proste páčia. 
Pútajú pozornosť nielen detí, ale aj dospelých. A spoločne s logom podujatia 
pomáhajú identifikovať ich a správne zaradiť hneď na prvý pohľad. Pre deti sa však 
maskoti neraz stávajú až maznáčikmi.

Slovenský olympijský výbor v snahe ešte výraznejšie než doteraz osloviť mladú 
generáciu nechal v roku 2015 s jasným zámerom vytvoriť až päť našich 
olympijských maskotov. Na túto úlohu sa podujala výtvarníčka Andrea Andreutti. 
Všetkých piatich maskotov vytvorila nielen v statickej podobe, ale aj pri športovaní. 
A so všetkými piatimi sa deti môžu dôverne zoznámiť aj prostredníctvom našej 
olympijskej omaľovánky.

OLYMPIJSKÍ 
MASKOTI

SLOVENSKÍ

Zoznámte sa s našimi olympijskými maskotmi
Viktor, Olympia, mačička Lilly, psíček Pjongy a papagáj Bueno

OLYMPIA je mestečko v Grécku. V antických časoch sa práve 
na tomto posvätnom mieste zrodili antické olympijské hry. 
Olympia je teda kolíska športu i olympizmu.

Meno VIKTOR pochádza z latinčiny a v preklade znamená víťaz.

Nórsky Lillehammer hostil v roku 1994 zimné olympijské hry, ktoré sa 
dodnes považujú za najlepšie a najkrajšie zimné hry v histórii. A toto 
isté mesto vo februári 2016 hostilo II. zimné olympijské hry mládeže. 
Našej mačičke sme na počesť tohto podujatia dali meno LILLY.

Juhokórejský Pjongčang v hornatej provincii Gangwon 
privíta v roku 2018 zimné olympijské hry. 
Preto sme pre nášho psíka vybrali meno PJONGY.

A napokon tu máme pestrofarebného papagája menom BUENO. 
V argentínskej metropole Buenos Aires sa v roku 2018 uskutočnia 
III. olympijské hry mládeže.

Olympia Victor Bueno Pjongy Lili



Aký výstroj 
potrebuje Olympia, aby mohla hrať tenis?

Pospájaj čiarami.
Vyfarbi.



Aký výstroj 
potrebuje Lilly, aby mohla korčuľovať?

Pospájaj čiarami.
Vyfarbi.



Aký výstroj 
potrebuje Viktor na bicyklovanie?

Pospájaj čiarami.
Vyfarbi.



Zakrúžkuj iba zimné športy. Nakresli svoj obľúbený zimný šport.



Zakrúžkuj iba letné športy. Nakresli svoj obľúbený letný šport.

Olympia

Victor
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Papagáj Bueno 
ide hrať basketbal. 

Akú loptu si má zobrať so sebou?

Olympia Victor Bueno Pjongy Lili

Vyfarbi.



Nakresli olympijské kruhy.

yellow – red – blue – green – black

Vytvor olympijské kruhy,
potom obrázok vyfarbi.

žltá – červená – modrá – zelená – čierna.



Pospájaj správne a postupne jednotlivé bodky, 
potom obrázok vyfarbi.

žltá – červená – modrá – zelená – čierna.

yellow – red – blue – green – black

1    –    2    –    3    –    4    –    5

Vyfarbi toľko papagájov, 
koľko je čiernych bodiek 

v štvorčeku.
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Pre každý šport potrebujeme 
správne športové oblečenie a športový výstroj. 

Spoj dva obrázky, ktoré k sebe patria.

Pre každý šport potrebujeme 
správne športové oblečenie a športový výstroj. 

Spoj dva obrázky, ktoré k sebe patria.



Nájdi päť rozdielov.
Čo chýba na obrázku? 

Dokresli
a vymaľuj obrázok.



Aké vodné športy 
poznáš? 
Nakresli. 

Obtiahni ceruzkou prerušované čiary – vlnky 
a vytvor vodnú hladinu v bazéne.

Aký šport má rada Olympia?



Mačička Lili sa usilovne pripravuje na II. zimné 
olympijské hry mládeže v nórskom Lillehammeri 

v roku 2016.  Ktorou cestou sa dostane ku korčuliam?
t rozdielov Nájdi desať rozdielov.



Pospájaj bodky. Kto je na hornom obrázku? Koľko je na 
tejto strane mačičiek Lilly spolu? Správne číslo, ktoré sa 

naučíš napísať na ďalšej strane, vpíš do obdĺžnika.
Napíš číslo.



Vyfarbi obrázok, 
podlep tvrdým papierom, rozstrihaj podľa čiar 

a skús opäť poskladať.
t rozdielov

Vyplň tabuľku tak, aby sa v každom riadku, 
v každom stĺpci a v každom poli nachádzal 

každý zo štyroch obrázkov. 



Pospájaj jednotlivé vlajky na dráhe 
a nájdi Pjongymu 

správnu cestu do cieľa slalomu.
t rozdielov

V každom riadku jeden obrázok 
nepatrí k ostatným. 
Ktorý to je? Prečo?
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Vymysli
a nakresli si 

svojho vlastného maskota.



PROGRAM OLYMPIJSKEJ VÝCHOVY

• Olympijské súťaže 
(vedomostné, výtvarné, literárne, fotografické)

• Konferencie a semináre pre lektorov a pedagógov 
(olympijské vzdelávanie)

• Publikačná a edičná činnosť

• Environmentálna výchova

• Výchova k fair play

Na napĺňaní poslania SOV sa podieľajú aj Slovenská spoločnosť
olympijských a športových zberateľov, 

i organizačné zložky a komisie SOV 
– Slovenské olympijské a športové múzeum,

Slovenská olympijská akadémia, Klub fair play SOV, 
Združenie olympijských klubov SR, 

environmentálna komisia i komisia preženy a šport. 
Ich činnosť koordinuje rada olympizmu SOV.

Slovenský olympijský výbor

Kukučínova 26, 838 08 Bratislava
tel: +421 2 492 56 101
fax: +421 2 492 56 102

offi ce@olympic.sk
www.olympic.sk

Informácie o všetkých uvedených
olympijských aktivitách

sú k dispozícii na stránke
www.milujemsport.olympic.sk

Staňte sa aj vy členmi olympijskej rodiny, 
pripojte sa k našim priateľom na Facebooku: 

www.facebook.com/Slovensky.olympijsky.vybor


