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ČO ZNAMENÁ VÝRAZ FAIR PLAY
A AKO SA VYVÍJAL (str. 1/2)

„Duch FAIR PLAY, snaha a vôľa byť čestný, slušný a statočný, sú také
staré ako ľudstvo samo. Len ten výraz sa nepoužíval.“
Cieľ: - definovať pojem fair play a vysvetliť jeho
rôzne definície
- vysvetliť, v čom je zmysel fair play, že je
širší ako len dodržiavanie pravidiel
- správať sa v duchu fair play pri rôznych
aktivitách
Kľúčové slová: faegere, stredovek - obdobie
rytierstva, 19. storočie vo viktoriánskom
Anglicku, Thomas Arnold
Cieľová skupina: 14 – 16 rokov

Úloha 1 – Výklad lektora

Časový rozsah: 10 minút
Literatúra: https://www.olympic.sk/
sites/default/files/field_media_
file/2016-12/fair-play-v-praxi-68745_1.
pdf str. 6-11
Video ukážka: Olympionik Juraj
Minčík, bývalý slovenský
reprezentant vo vodnom slalome,
bronzový olympijský medailista
v roku 2000 v Sydney, na tému FAIR
PLAY
https://www.youtube.com/watch?v=6qxjNE0fcGc&list=PL83PnvswC5nTjpAWrKeLTj2q5Bkj79UCM&index=9&t=0s

SAMOSTATNÁ PRÁCA ŽIAKOV
Úloha 2 – Môj idol

Časový rozsah: 20 minút
Téma: Jacques Rogge, bývalý prezident Medzinárodného olympijského výboru sa pri
príležitosti historicky prvých mládežníckych olympijských hier vyjadril:
„Ak chcete vyhrať, musíte preťať cieľovú pásku na prvej pozícii. Ak sa chcete stať šampiónom,
musíte získať obdiv aj pre svoje charakterové vlastnosti rovnako ako pre váš fyzický talent.“
Popis: Rozdeľte sa do 5-6 členných skupín. Vytvorte koláž, ktorá znázorňuje ľubovoľného
športovca. Potrebné materiály nájdete porozhadzované na zemi, musíte rýchlo pozbierať čo
potrebujete, nakoľko z niektorých pomôcok je menej ako skupín (na zemi sa nachádzajú len
dvoje nožnice, jedna lepiaca páska a tri lepidlá). Pomôcky si môžete medzi sebou vymieňať,
môžete s nimi „obchodovať“. Samozrejme, skupina, ktorá rýchlejšie reaguje a získala napr.
nožnice, je vo výhodnejšej vyjednávacej pozícii.
Odporúčané pomôcky: papier, písacie potreby, farebné časopisy, lepidlo, lepiaca páska,
výkresy A4, nožnice
Vytvorenie koláže: 20 minút. Po vytvorení koláže napíšte k postave športovca, ktoré jej
vlastnosti a schopnosti obdivujete
Prezentácia ideálneho športovca: 5 minút/ skupina
Vyhodnotenie úlohy: 5 minút. Vytvoriť žiacku porotu na vyhodnotenie

Diskusia

Trvanie diskusie: 10 minút
Otázky do diskusie:
- Ako ste sa snažili presvedčiť ostatných, aby vám požičali k práci potrebné pomôcky? Použil
niekto aj nedovolené metódy, napríklad krádež?
- Kto je vo vašich očiach skutočný šampión? Aké vlastnosti by mal mať? Inšpiroval vás niektorý
konkrétny športovec?
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ČO ZNAMENÁ VÝRAZ FAIR PLAY
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Úloha 3 – Situačná hra

Časový rozsah: 25 minút
Téma: Domáci tím, ktorý nastúpil ako jasný favorit, sa
počas celého zápasu trápil, nevypracoval si ani jednu
gólovú príležitosť. Jednoducho sa im nedarilo. Stav bol
stále nerozhodný 0:0. Fanúšikovia sklamane opúšťali
štadión, keď domáci útočník zachytil jednu zlú prihrávku
hostí a nečakane sa ocitol sám pred súperovou bránkou.
Ešte urobil jednu kľučku a už sa cítil ako hrdina zápasu
a strelec víťazného gólu. Nepočítal však s rýchlosťou
a odhodlanosťou brankára, ktorý sa obetavo vrhol
do jeho strely. Útočník zo zúfalstva padol na zem: „Opäť
jedna premárnená šanca!“ V tom sa ozvala rozhodcova
píšťalka. Jedenástka!
Popis: Dokončite príbeh z hľadiska férového
a neférového futbalistu. Je len na vás, akú formu
vyjadrenia (scéna, slohová práca, výtvarné dielo) pre
dorozprávanie príbehu zvolíte!
Odporúčané pomôcky: lopta, píšťalka, lepiaca páska
alebo pomôcky na vyznačenie bránky, písacie potreby,
papier na písanie
Príprava úlohy, prezentácia príbehu a vyhodnotenie:
25 minút

Diskusia

Otázky do diskusie:
- Aký je váš názor na správanie sa športovca
v nasledovnej situácii:
Športovec, aj keď si je vedomý rozhodcovského omylu,
neopraví výrok rozhodcu, podľa motta:
„Úlohou športovca je podať čo najlepší výkon a nie
opravovať chybné rozhodcovské verdikty“.

Úloha 4 – Políčkové fair play

Časový rozsah: 20 minút (príprava hracej plochy a trvanie hry)
Odporúčané pomôcky: krieda alebo izolačná páska, papier, ceruzka
Popis: Nakreslite kriedou alebo nalepte izolačnou páskou hraciu plochu
pozostávajúcu z 4x4 políčok. Prvý hráč skočí do ľubovoľného políčka a dá mu
názov súvisiaci s fair play (napr. tolerancia). Nasledujúci hráč skočí do toho
istého políčka, zopakuje slovo a pokračuje do ďalšieho políčka a pomenuje
ho. Hráči musia dodržať tak poradie políčok, ako aj názvy políčok a sťažiť hru
tak, že nebudú skákať na susedné políčka. Pedagóg/ vedúci skupiny vyznačí
na papier poradie a mená políčok. Ak sa hráč pomýli, pokračuje ďalší. Cieľom
je prejsť každé políčko a dôjsť do posledného políčka v ľavom rohu, ktoré je
označené FAIR PLAY.

FAIR PLAY

SPOLUPRÁCA

REŠPEKT

SOLIDARITA

ZODPOVEDNOSŤ

TOLERANCIA

PRIATEĽSTVO

SÚDRŽNOSŤ

ÚCTA

UZNANIE

VYTRVALOSŤ

SLUŠNOSŤ
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