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OLYMPIJSKÁ VÝCHOVA PRE ŠKOLY

TÉMA:

Snaha o výnimočnosť

CHARAKTERISTIKA
Snaha o výnimočnosť sa často spája  
s víťazstvom a hoci to je cieľom 
súťaženia, takáto interpretácia je 
dosť obmedzená. Každý z nás má 
rône schopnosti a zručnosti, v športe 
aj v živote, a snaha vydať zo seba to 
najlepšie je ušľachtilý a silný cieľ. Snaha 
o výnimočnosť formuje náš charakter 
a dáva našim výkonom zmysel. Jej 
vplyv nesiaha len do športovej arény; 
snaha o výnimočnosť sa môže prejaviť 
vo všetkých aspektoch našich životov 
a ovplyvniť ľudí okolo nás.
So snahou o výnimočnosť je úzko spätá 
aj životná schopnosť - vytrvalosť. Táto 
hodnota nám pomáha riešiť výzvy, 
pred ktoré nás môže postaviť život ale 
aj výzvy, ktoré si vyberáme práve sami. 
Aby sme prekonali ťažkosti pri plnení 
svojich výziev, veľakrát nás inšpirujú 
frázy: „Nevzdávaj sa! Napreduj! 
Nepodľahni tlaku! Ty to zvládneš!“ 
Túto fázu cesty za cieľom pozná azda 
každý olympionik, pretože olympijské 
hry predstavujú najväčší test 
vytrvalosti športovca. Mnohí spočiatku 
nevynikali, nedokázali sa prepracovať 
do reprezentačných tímov, ale 
nakoniec vďaka húževnatej vytrvalosti 
súťažia na olympijskej scéne. 
Upriamenie pozornosti 
na zdokonaľovanie sa môže mladým 
ľuďom pomôcť robiť pozitívne 
a zdravé rozhodnutia a snažiť sa stať 
sa najlepším v čomkoľvek, čomu sa 
venujú.

DISKUSIA:  
Ste s výsledkom 
spokojní? Kto bol 
víťazom v tejto 
aktivite? Aké bolo 
zadanie? (položiť 
na zem tenisovú 
loptičku najďalej 
od štartovej 
čiary- bez určenia 
víťaza) Ako ste 
a cítili? Ako ste 
riešili zadanie? Ako 
oste postupovali? 
Aké pocity ste 
zažívali pri lepších 
pokusoch? 
Bolo dôležitá 
komunikácia 
a rozdelenie úloh 
v družstve? Zrazu 
keď ste sa spojili 
s druhým družstvom 
pre zdolanie druhej 
úlohy, chceli ste si 
navzájom pomôcť? 

AKTIVITA: TENISOVÁ LOPTIČKA 
Počet účastníkov:. . . . . . . . . 10 - 30 účastníkov
Veková skupina: . . . . . . . . . . od 15 rokov
Časový rozsah:. . . . . . . . . . . . 30 min.
Potrebný materiál:. . . . . . . . lano (švihadlá), tenisové loptičky

Popis: Posilnite snahu o výnimočnosť. Cieľom hry je snažiť sa o najlepšie zlepšenie, 
prekonávanie prekážok posilnenie priateľstva a dôvery v skupine. 

Aktivita: Žiakov rozdelíme na štyri družstva. Ich úlohou bude položiť na zem tenisovú 
loptičku najďalej od štartovej čiary (vytvorenej z lana) bez toho, aby sa dotkli akejkoľvek 
časti tela zeme za čiarou. Rozloženie družstiev viď obrázok. 

Družstvá začnú medzi sebou súperiť, vymýšľať množstvo spôsobov ako položiť (nesmú 
hodiť ani loptička nesmie padnúť z výšky) loptičku čo najďalej. Dôležitá je spolupráca 
celého tímu, avšak treba dbať aj na bezpečnosť, v prípade krkolomných spôsobov. 
Treba družstvám nechať dostatočný čas na nové pokusy a zlepšovanie. Ak sú si istí, 
že je to ich maximálny pokus, navrhnete im či vedia si podať loptičku z jedného 
družstvá druhému( družstvo 1 s družstvom 2 spoločne a družstvo 3 a 4). Samozrejme 
štartovacie čiary posunieme bližšie k sebe, tak aby sa to podarilo. Postupne družstvá 
môžu posúvať čiary ďalej od seba aby sa  zlepšovali. Ak sa to podarí, povolíme aby si 
pomohli aj medzi družstvami.
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