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OLYMPIJSKÁ VÝCHOVA PRE ŠKOLY

TÉMA:

Radosť z úsilia

CHARAKTERISTIKA
Mladí ľudia precvičujú fyzické, behaviorálne 
a intelektuálne zručnosti, a to tak, že sami 
prijímajú výzvy a navzájom sa vyzývajú 
na súťaženie v rámci fyzických aktivít, pohybu, 
hier a športu. 
Už z názvu témy olympijskej výchovy - Radosť 
z úsilia naznačuje pozitívne nastavenie mysle 
na potešenie a úspech. Radosť je spojená 
s pocitom šťastia, jasnou a pozitívnou náladou. 
Ak sa človek cíti dobre a ak sú splnené jeho 
okamžité psychické potreby prežíva jednu 
z najpríjemnejších a najprirodzenejších emócií 
– RADOSŤ. Naopak úsilie je snaha, elementárne 
chcenie v najširšom zmysle dosiahnuť, 
dopracovať sa k niečomu. Úsilie je vynaložená 
námaha (fyzická aj psychická) úzko spojená 
s dosiahnutím cieľa.
Slovenské príslovie „Bez práce nie sú koláče“ 
je použiteľné v športe ale aj v bežnom živote. 
Bez tréningu niet šampióna, preto je dôležité 
v športe neustále sa zlepšovať a trénovať. Pre 
dosiahnutie cieľa je potrebné vynaložiť úsilie, 
ale hlavným motivačným faktorom je cieľ. 
Veľakrát je nutné vyjsť z komfortnej zóny, cítiť 
nepríjemné pocity, zažívať bolesť na tréningoch 
aby po dosiahnutí cieľa telo zaplavila pozitívna 
energia a prejavila sa radosť z úsilia. Podobné 
procesy prebiehajú aj v reálnom živote. 
Na dosiahnutie cieľa (v škole, v práci, a pod.) 
je potrebné vynaložiť určitú námahu, preto 
veľakrát výsledkom aktívnej účasti je radosť 
z vynaloženého úsilia.

AKTIVITA: BLUDISKO 
Počet účastníkov: . . . . . . 10 - 22 účastníkov
Veková skupina: . . . . . . . . od 7 rokov
Časový rozsah:  . . . . . . . . . 25 min.
Potrebný materiál:  . . . . . Z lepiacej pásky je vytvorená mriežka 
na podlahe tak, že je možné do jednotlivého štvorca sa 
postaviť znožmo. Optimálne hracia plocha je 10 x 10 štvorčekov 
(viď obrázok).

Popis: Cieľom tejto aktivity je podporiť skupinovú prácu 
a spoluprácu medzi žiakmi. Pri napĺňaní spoločného cieľa 
pochopiť hodnotu radosti z úsilia a oceniť zapojenie každého 
člena skupiny.

Aktivita: Žiaci musia nájsť cestu v bludisku 
a prejsť ním musí celá skupina. Existuje iba jedna 
cesta, ktorú má učiteľ vopred pripravenú, ale žiaci 
ju nesmú vidieť. Povolené smery cesty – dopredu, 
doľava, doprava a diagonálne vpred. V bludisku 
sa môže v jednej línií nachádzať iba jeden žiak, 
ktorý skúša každý štvorec a snaží sa nájsť správnu 
cestu. Učiteľ po každom posune naznačí či sa 
žiak nachádza na správnej ceste alebo spravil 
posun nesprávnym smerom. Ak je posun 
správny môže účastník pokračovať, ale v prípade 
nesprávneho posunu sa musí vrátiť na začiatok 
bludiska a môže sa doň vrátiť až po tom, ako sa 
vystriedajú ostatní.

DISKUSIA:  
Bola pri aktivite 
dôležitá komunikácia? 
Vedeli ste sa dohodnúť 
na spoločnom postupe? 
Aká bola celková 
komunikácia v skupine?  
Kto prevzal v skupine 
úlohu lídra? Cítili ste sa 
komfortne v skupine? Čo 
by bolo potrebné zlepšiť?

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          


