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OLYMPIJSKÁ VÝCHOVA PRE ŠKOLY

TÉMA:

Fair play

CHARAKTERISTIKA
I keď koncept fair play pôvodne 
vznikol v rámci športu, dá sa uplatniť 
mnohými rôznymi spôsobmi 
a v rôznych kontextoch za hranicami 
športových ihrísk. Naučiť sa fair play 
v športe môže prispieť k rozvoju 
a posilneniu rovnakého správania sa 
i v každodennom živote.

Fair play bol pôvodne športový koncept, 
ktorý zdôrazňoval hru podľa pravidiel. 
Rozhodcovia a funkcionári presadzovali 
a uplatňovali pravidlá prostredníctvom 
penált a trestov, s čím sme sa stretli už 
v starovekom Grécku, kde športovci boli 
pri podvádzaní potrestaní a museli dať 
postaviť Diovi takzvané pokutové sochy. 
Avšak význam fair play už v dnešnej 
dobe siaha za hranice športu a zďaleka 
už nejde len o dodržiavanie pravidiel. 
Ťažko definovať tohto „ducha fair play“, 
ale ľahko ho vidieť na určitých typoch 
správania sa (napr. podanie ruky na konci 
zápasu). Tento koncept sa natoľko 
rozšíril, že v takmer každej krajine vznikol 
ekvivalent v národnom jazyku. Fair play 
bolo pôvodne zakotvené v hodnotovom 
systéme euro-americkej kultúry, no 
v súčasnosti je už svetovo uznávané ako 
základný princíp ľudských práv.

DISKUSIA:  
Ste s výsledkom spokojní? Kto 
bol víťazom v tejto aktivite? Aké 
bolo zadanie? (zozbierať čo najviac 
papierových guľôčok!!! - nie víťazom je 
družstvo s najväčším počtom guľôčok) 
Mal niekto nutkanie podvádzať? Čo pre 
Vás znamená Fair-play? V akej situácií 
ste boli konfrontovaní s možnosťou 
porušenia pravidiel pre vlastné 
blaho? Zažili ste situáciu kedy ste 
obetovali svoje víťazstvo na úkor iných/
všeobecného blaha? 
Smerujte diskusiu k tomu aby ste 
neodsúdili žiakov, ktorí podvádzali, 
ale aby ste vyzdvihli tých, ktorí odolali 
pokušeniu. 
Dnešná doba praje súťaživosti. Už v škole 
súťažia deti medzi sebou a tieto súboje 
pokračujú aj neskôr na pracovisku. 
Súťaží sa v športe, v počte followerov, 
v počte vzhliadnutí videí, vo varení 
jedla aj v optimalizovaní daní. Platí 
dogma, že víťazi berú všetko a za sebou 
nechávajú spáleniská a zlomených 
porazených protivníkov. Súťaživosť je už 
tak prirodzene zažitá pod kožou každého 
človeka, že ten, kto úprimne a bez závisti 
prijme v súťaži prehru, je výnimkou. 
Byť najlepší tým, že som ochotný 
podvádzať, však neposilňuje charakter, 
ani sebavedomie a ničí vzťahy. 
Preto je dôležité pri vzdelávaní a výchove 
žiakov naučiť žiakov prežiť v džungli 
súťaživosti s pochybnými pravidlami bez 
toho, aby ich to negatívne poznačilo.

AKTIVITA: LOTÉRIA 
Počet účastníkov:. . . . . . 10 - 22 účastníkov
Veková skupina: . . . . . . . od 7 rokov
Časový rozsah:  . . . . . . . . 20 min.
Potrebný materiál:  . . . .  množstvo guľôčok 

z papiera, tri vrecúška, 
deväť vajíčok 
z kindervajec

Popis: Objavte pravú tvár žiaka. Cieľom hry je 
naučiť deti princípom Fair – play, keďže aj deti 
občas podvádzajú, no väčšinou si to nechcú priznať. 
Chcete ich odhaliť? Poďme hrať. Hra rozvíja zmysel 
pre spravodlivosť, morálku a česť. 

Aktivita: Žiakov rozdelíme na dve družstvá. Ich 
úlohou bude zozbierať čo najviac guľôčok z papiera. 
Tie si môžu zobrať iba vtedy, ak na stanovišti 
z vopred nachystaných vrecúšok vytiahnu z vajíčka 
papierik „ÁNO“. Lístoček musia vrátiť do vajíčka 
a do vrecúška, vezmú papierovú guľôčku a bežia 
späť. Keď žiak dorazí za štartovú čiaru, vybieha 
ďalší žiak z družstva. Na prvom stanovišti budú vo 
vrecúšku 2x „ÁNO“ a 1x „NIE, na druhom stanovišti 
1x „ÁNO“ a 2x „NIE“, na treťom stanovišti 3x „NIE“. Je 
dôležité aby žiaci o obsahu vrecúšok nevedeli a aby 
výber stanovišťa a vajíčok bol náhodný. 
Po určitom čase je veľmi pravdepodobné, že 
niektorí zo žiakov sa uchýli k tomu, že zoberie 
guľôčku z tretieho stanovišťa.


