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OLYMPIJSKÁ VÝCHOVA PRE ŠKOLY

Ukážkové hodiny

Ukážková hodina #2: Téma Fair play 

AKTIVITA: Tenisový basketbal
Popis: Aktivita v ktorej sledujeme dodržiavanie pravidiel. 
Na začiatku je veľmi dôležité jasne vysvetliť pravidlá. 
Rozdelíme skupinu na dve družstvá. Každé družstvo dostane 
dve stolnotenisové rakety (prípadne dve knihy s hrubým 
obalom), papier A4 (z ktorého si vytvoria loptičku). Úlohou 
družstiev bude dostať sa odbíjaním papierovej loptičky 
vo dvojici k čiare a následne odbitím trafiť jeden z dvoch 
košov (krabice) pre zisk bodov pre družstvo. Každé družstvo 
si počíta body. Za trafenie koša ktorý je bližšie k čiare 
družstvo získava jeden bod, za vzdialenejší 5 bodov. Po ne/
trafení jeden z aktívnej dvojice ide po papierovú loptičku 
a odovzdáva ju spolu s raketami ďalšej dvojici zo svojho 
družstva, ktorá je pripravená PRED štartovou čiarou. Pred 
súťažou si žiaci vyskúšajú trať. Ak počas odbíjania loptička 
spadne musí dvojica sa vrátiť na štart.
Nákres:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskusia: Ako ste sa cítili pri tejto aktivite? Bola táto aktivita 
ľahká/ťažká?   
 Prečo boli v tejto aktivite dôležité pravidlá? Skúste 
zopakovať znovu pravidlá. Dodržiavali ste všetky pravidlá? 
Podvádzali ste? Mali ste pokušenie podvádzať?

Trvanie: 23 min.
Diskusia: Počas zimných olympijských 
hier 1964 sa Eugenio Monti zapísal do dejín 
olympijského fair play v rakúskom Innsbrucku. Tento Talian 
bol jedným z najlepších bobistov na svete. Boby sú akoby 
stroj zo skleneného vlákna, ktorý sa na koľajničkách šmýka 
po ľadovej trati na úbočí kopca rýchlosťou 150 km za hodinu. 
Existujú boby pre dvoch alebo štyroch spolujazdcov. Úlohou 
bobistu a ostatných spolujazdcov je udržať rovnováhu 
a stabilitu bobov počas celej divokej jazdy, najmä v ostrých 
zákrutách, a prejsť cieľovou čiarou v čo najkratšom čase. 
Monti už získal bronzovú medailu v štvorboboch, ale 
veľmi túžil po víťazstve v mužských dvojboboch. Ako tak 
s partnerom čakali na vrchu kopca, kým sa dostanú na štart, 
uvedomil si, že pri boboch jeho súperov Robina Dixona 
a Tonyho Nasha z Veľkej Británie zavládla panika. Stratili 
pás, ktorým sa koľajnička prichytáva o boby. Bez toho pásu 
nemohli súťažiť. Čo teraz? Monti neváhal a britskému páru 
požičal pás zo svojich bobov. Nash a Dixon absolvovali trasu 
a získali zlato. Monti sa musel uspokojiť s 3. miestom, ale 
za svoju šľachetnosť získal špeciálnu trofej fair play od CIFP. 
Napriek tomu sa ale Monti rozhodol, že sa svojho sna nevzdá 
a získa olympijské zlato. A hoci už mal 40 rokov, opäť trénoval 
na zimné olympijské hry 1968. Zručnosti a mnohoročné 
skúsenosti napokon priniesli ovocie a vytúžené zlato získal 
v oboch disciplínach. 
Prečo podľa vás Monti požičal svoj pás druhému tímu, aj 
keď tak mohol prísť o zlatú medailu, po ktorej túžil toľko 
rokov? Zachoval by sa tak každý? Prečo? Prečo nie? 
Čo bolo pre Montiho, podľa všetkého, dôležitejšie 
ako víťazstvo? Jazda na boboch patrí medzi športy, 
pri ktorých sa šanca na získanie medaily zvyšuje 
priamoúmerne s kvalitou vybavenia. Je to 
fér? Prečo? Prečo nie? Ktoré ďalšie športy si 
vyžadujú rozsiahle a moderné vybavenie?
Trvanie: 10 min

Počet účastníkov: . . . . . . . . . . 18 – 24 účastníkov
Veková skupina:  . . . . . . . . . . . od 15 rokov
Časový rozsah: . . . . . . . . . . . . . 45 min.
Potrebný materiál: . . . . . . . . . 4 stolnotenisové rakety 
(knihy s hrubým obalom), čisté hárky A4, 4 krabice (koše)  
olympijská vlajka

ÚVOD:  Predstavenie
Popis:  Skupina sa postaví do kruhu. Žiaci sa postupne 
predstavia a vykonajú  pohyb znázorňujúci šport. Ostatní 
žiaci zopakujú meno aj pohyb. 
Trvanie: 3 min.

AKTIVITA:  Krátka diskusia
Diskusia:  Poznáte nejaké olympijské hodnoty? – naviesť 
ich na Fair play. Akú máte osobnú skúsenosť s fair play. „ 
Poznáte príbeh o Maradonovom góle zahraným rukou? 
Argentínsky futbalista Diego Armando Maradona skóroval 
s rukou vo štvrťfinálovom zápase medzi Argentínou 
a Anglickou počas Svetového šampionátu v roku 1986. 
Rozhodca tento gól uznal. Po zápase Diego Maradona 
povedal, že to bol gól, pri ktorom zahrala „trošku 
Maradonova hlava a trošku Božia ruka“. Čo by ste spravili 
v takejto situácií vy? Zmenilo by sa niečo, keby to bol iba 
prípravný zápas?
Trvanie: 5 min.
 
ENERGISER:   Dotyky kolien
Diskusia: V skupine vytvoríme dvojice, ktoré sa postavia 
oproti sebe. Úlohou dvojice brániť si kolená a zároveň 
dosiahnuť čo najväčší počet dotykov kolien súpera za 30 
sekúnd. (https://www.youtube.com/watch?v=asbgD6vsjfM)
Obmena: Možnosť pohybu a získavanie bodov iba v danej 
dvojici. Možnosť pohybu a získavanie dotykov kolien aj 
iných žiakov.
Trvanie: 4 min.


