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OLYMPIJSKÁ VÝCHOVA PRE ŠKOLY

Ukážkové hodiny

Ukážková hodina #1: Téma Priateľstvo 

  V skupine vytvoríme menšie skupiny s cca desiatimi žiakmi. 
Ktorí sa následne postavia do kruhu tvárou v tvár. Žiaci sa ľavou 
rukou načiahnu a uchopia ruku niekoho, kto stojí oproti nim. 
Potom načiahnu pravú ruku a znova chytia za ruku niekoho, 
kto stojí v kruhu oproti nim. Žiaci nesmú držať niekoho kto stojí 
vedľa nich. Skupina musí prísť na to, ako rozmotať tento uzol 
bez toho , aby porušili reťaz. Ak sa niekto pustí, skupina musí 
začať odznova. 

Diskusia :  Ako môžete schopnosti, ktoré sa ukázali v danej aktivite, využiť 
vo vašom živote? Ako si môžeme rozvíjať schopnosti riešiť 
problémy? 

Trvanie: 15 min.
Diskusia:  Päť olympijských kruhov sa tiež označuje za „olympijský 

symbol“. Prepojenie modrého, čierneho, červeného, žltého 
a zeleného kruhu symbolizuje univerzálnosť olympizmu. 
Na vlajke každého zúčastneného národa sa objaví vždy aspoň 
jedna z týchto farieb (alebo biela farba na pozadí). Často sa 
hovorí, že týchto päť kruhov predstavuje päť svetadielov 
na olympijských hrách: Európa, Ázia, Oceánia, Afrika a Amerika. 
Olympijskú vlajku prvý raz vztýčili nad olympijským štadiónom 
v roku 1920, a to počas hier v Antverpách v Belgicku. Pri 
každých olympijských hrách donesú vlajku na štadión počas 
otváracieho ceremoniálu a vztýčia na stožiari. Na štadióne 
potom musí viať počas celých hier. Stiahnutie vlajky 
na záverečnom ceremoniáli signalizuje koniec hier. Starosta 
mesta, v ktorých sa hry konali, potom odovzdá olympijskú 
vlajku starostovi toho mesta, v ktorom sa budú konať ďalšie 
olympijské hry.

  Pierre de Coubertin, zakladateľ novovekých olympijských 
hier, vytvoril tento symbol v roku 1913. Myslíte si, že je to dobrý 
symbol olympijských hier? Prečo? Prečo nie?  

  Symboly a farby majú rôzny význam v rôznych kultúrach. Čo 
znamenajú vo vašej kultúre? Viete, čo určité farby symbolizujú 
v ostatných kultúrach? Viete uviesť nejaké príklady?

Trvanie: 10 min

Počet účastníkov: . . . . . . . . . . max. 30 účastníkov
Veková skupina:  . . . . . . . . . . . od 10 rokov
Časový rozsah: . . . . . . . . . . . . . 45 min.
Potrebný materiál: . . . . . . . . . olympijská vlajka

ENERGISER:   Počítanie vo dvojiciach
Popis:    V skupine vytvoríme dvojice, ktoré sa postavia oproti sebe. 

Úlohou dvojice je počítať do 3 tak, že sa budú po jednom 
meniť.

Obmena:    Namiesto čísel musia urobiť pohyb. Výmena dvojíc. 
Napr.: 2 – drep, 3 – tlesknutie, 1 – dotyk nosa, a iné

Trvanie:  3 min.

AKTIVITA:   Aktívne sochy
Popis:    V starovekom Grécku sa sochy bežne používali ako prejav úcty 

olympijským športovcom a olympizmu.
  V skupine vytvoríme väčší kruh, kde sa žiaci jeden po druhom 

predstavia tak, že vytvoria sochu, ktorá bude znázorňovať ich 
obľúbenú fyzickú aktivitu.

Obmena:    Namiesto statickej polohy môžu urobiť dynamické pohyby
Diskusia  Zistili ste niečo nové, resp. zaujímavé o spolužiakovi. Ak áno, 

prečo sa vám to zdá zaujímavé.
Trvanie:  3 min.

Diskusia:  Už ste niekedy videli olympijské kruhy? Kde? Ako by ste 
ich opísali niekomu, kto ich nikdy nevidel? Čo podľa Vás 
znamenajú? Niektorí ľudia hovoria, že týchto päť kruhov 
predstavuje priateľstvo medzi ľuďmi na piatich kontinentoch.  
Čo si o tom myslíte vy?

Trvanie: 12 min.

AKTIVITA:  Ľudský uzol
Popis:   Olympijské kruhy sú prepletené, čo symbolizuje univerzálnosť 

olympizmu a predstavuje zjednocovanie ľudí z celého sveta. 
Táto aktivita vychádza z olympizmu, ktorý má okrem iného , 
zbližovať ľudí.


