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OLYMPIJSKÁ VÝCHOVA PRE ŠKOLY

Ukážkové hodiny

Ukážková hodina #3: Téma Priateľstvo 

AKTIVITA:   Aktivitu zopakujeme takým spôsobom, aby si žiaci navzájom 
pomohli nájsť balón. Učiteľ stopuje čas, ktorý by mal byť 
určite lepší ako prvý pokus. Následne pokračujeme v diskusii. 
Bol tento spôsob lepší? Prečo? Navodiť diskusiu na tému 
spolupráca a priateľstvo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝNIMOČNOSŤ, REŠPEKT A PRIATEĽSTVO sú hodnoty, ktoré 
olympijské hnutie určilo za základné hodnoty olympizmu. Tieto 
hodnoty predstavujú požadovaný výsledok spolupráce medzi 
elitnými športovcami na športových súťažiach olympiády 
a zároveň sa vyzdvihujú na všetkých olympijských hrách 
a olympijských hrách mládeže.

Trvanie: 25 min.
Diskusia:  „Aj keď ľudia v dnešnej dobe cestujú rýchlejšie, neviem, či 

za lepším.“ Willa Catherová – spisovateľka  
„V živote ide o viac než len vyššiu rýchlosť.“ Mahátma Gándhi. 
Olympijské heslo znie: „ Cittius, altius, fortius.“ – čo to znamená. 
Niektorí ľudia si myslia, že snažiť sa ísť „rýchlejšie, vyššie 
a silnejšie“ nie je vždy spôsob, ako utvoriť lepší svet. Čo sa nám 
snažia Catherová a Gándhí povedať? Súhlasíte s nimi? Prečo?

Trvanie: 10 min

Počet účastníkov: . . . . . . . . . . 18 - 26 účastníkov
Veková skupina:  . . . . . . . . . . . od 13 rokov
Časový rozsah: . . . . . . . . . . . . . 45 min.
Potrebný materiál: . . . . . . . . .  pre každého účastníka čisté hárky A4 a fixky, 

cca 50 balónov rovnakej farby

ÚVOD:   Predstavenie
Popis:    Skupina sa posadí do kruhu. Žiaci dostanú čisté hárky a fixky. 

Ich úlohou je na hárok papiera, ktorý si dajú pred tvár obkresliť 
svoju tvár. Následne sa podpíšu a postupne sa predstavia. 
Môžeme pridať doplňujúce otázky. Napr.: Obľúbený šport? 
Obľúbený športovec?

Trvanie:  5 min.

ENERGISER:   Kameň, papier, nožnice
Popis:    V skupine vytvoríme dvojice, ktoré sa postavia oproti 

sebe a začnú hrať známu hru. Je potrebné dohodnúť sa 
na pravidlách(kedy sa ukazuje voľba). Porazení z hry sa postaví 
za víťaza a vyzývajú ďalšieho „hadíka“ o hru. Pre oživenie 
skandujú meno vedúceho svojho kapitána.

Obmena:    Počet víťazných kôl.
Trvanie:  5 min.

AKTIVITA:  Ihla v kope sena
Popis:   Skupine rozdáme balóny rovnakej farby. Žiaci si nafúkajú 

balóny a následne si napíšu svoje meno na balón. Pre zvýšenie 
obťažnosti nafúkame dvojnásobný počet balónov. Žiaci vytvoria 
kruh a hodia všetky balóny do stredu. Je dôležite aby sa balóny 
premiešali a žiaci stratili kontakt so svojim balónom. Úlohou 
bude čo v najkratšom čase nájsť balón so svojim menom. 
Predpoklad tejto súťaže je, že každý žiak bude hľadať svoj 
balón, tým pádom to bude trvať určitý čas, ktorý učiteľ stopne 
v čase, kedy až posledný žiak nájde svoj balón.  

Diskusia :  Spätná väzba na aktivitu: Ako ste sa cítili pri tejto aktivite? Bola 
táto aktivita ľahká/ťažká? Ako by ste zlepšili čas, za ktorý všetci 
nájdu svoj balón? 


