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Cieľ:  -  reprodukovať vlastnými slovami olympijské 
hodnoty v zmysle P. de Coubertina, zakladateľa 
novovekých olympijských hier

 -  aplikovať olympijské hodnoty vo vlastnom 
správaní v každodennom živote

 -  vytvoriť videonahrávku s tematikou fair play
Kľúčové slová: Coubertin a jeho olympijské ideály, vznik 
OH, výzvy a hrozby olympijského hnutia, olympijské 
hodnoty
Cieľová skupina: 14 – 16 rokov

Úloha 1 – Výklad lektora 
Časový rozsah: 10 minút

Literatúra: https://www.olympic.sk/sites/
default/files/field_media_file/2011-11/novovek-
olympijsk-hry-verzia-pre-z-49540_1.pdf

https://www.olympic.sk/sites/default/files/
field_media_file/2016-12/fair-play-v-
praxi-68745_1.pdf   str. 9-11

 Video ukážka: Gesto uznania a priateľstva 
v podaní U14 hráčov FC Barcelona
https://www.youtube.com/watch?v=jcJ-
xU3_9A2A&list=PL83PnvswC5nTjpAWrKeL-
Tj2q5Bkj79UCM&index

SAMOSTATNÁ PRÁCA ŽIAKOV 

Úloha 2 – Čo znamená fair play?   
Časový rozsah: 30 minút
Téma: Fair play znamená omnoho viac než len iba rešpektovanie pravidiel. 
Nesie v sebe aj pojmy ako: priateľstvo, akceptácia, čestnosť, solidarita, 
tolerancia, tímová spolupráca, súdržnosť, zodpovednosť, inklúzia, 
rešpektovanie rozmanitosti.
Popis: Natočte krátke video (max. 60sek.) s mobilom – rozhovor s vašim 
kamarátom, spolužiakom, pedagógom, športovcom, osobnosťou zo 
spoločenského života o význame fair play v športe alebo v každodennom 
živote, alebo o situácii, keď ste boli svedkami či priamymi aktérmi udalosti 
s témou fair play. Pracovať môžete samostane alebo vo dvojici. Na prípravu 
videa máte 10 dní. 
Odporúčané pomôcky:  mobil, počítač, USB kábel
Voľba témy, príprava a vyhotovenie nahrávky: 10 dní
Prezentácia videa: 1 minuta/ skupina 
Vyhodnotenie jednotlivých nahrávok: 15 minút

Vybrané nahrávky pošlite na adresu Klubu FP SOŠV fairplay@olympic.sk 
Najlepšie, najvýstižnejšie videá odmeníme a uverejníme na sociálnych 
sieťach Slovenského olympijského a športového výboru. 

„Ó, šport, si čestnosť! Ak ty pochváliš, chvála zaváži, lebo sa dosiahnuť 
dá iba čestným činom. Nekalá súťaž, nedovolené hmaty  
sú zavrhnutiahodné...“  (Pierre de Coubertin: Óda na šport)
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Úloha 3 – Taktika a čestnosť
Časový rozsah: 20 minút
Odporúčané pomôcky: štyri nápisy – Súhlasím / Neviem / 
Neviem sa rozhodnúť / Nesúhlasím. Každý z nich umiestnite 
do jedného z kútov miestnosti. 
Popis: Prečítajte uvedené príbehy, pričom si žiaci podľa 
vlastného pocitu vyberú príslušný kút. Žiaci môžu zmeniť kút, ak 
po vypočutí dôvodov ostatných zmenia svoj názor. 
Trvanie úlohy: 10 minút

Príbehy:
I. Záverečné preteky sezóny automobilových pretekov formuly 
1 mali rozhodnúť o zisku titulu majstra sveta. Súťaž výborne 
odštartoval slovenský pretekár, ktorý jazdil na prvej pozícii.  Bolo 
by to jeho prvé víťazstvo v kariére. Na zisk titulu ale nemal už 
šancu. Horúcim kandidátom na titul bol jeho tímový kolega, 
ktorý by však musel skončiť na prvom mieste. Jazdci krátko 
po sebe išli do boxov, ale kým technici veľkého favorita „prezuli“ 
v rekordnom čase, jeho tímového kolegu zdržali dlhšie, ako 
bolo nutné, a tým stratil vedúcu pozíciu. Veď v hre bol zisk titulu 
majstra sveta pre stajňu.
II. Na Hrách XXX. olympiády 2012 v Londýne v bedmintone 
niektoré hráčky takticky ponúkli víťazstvo svojim súperkám 
v záverečných zápasoch základných skupín súťaže štvorhry žien. 
Jednoducho odsabotovali zápasy, aby v ďalšom kole dostali 
prijateľnejšie súperky.
III. Basketbalový tréner Štefan Svitek sa počas pôsobenia pri 
ženskom tíme Good Angels Košice odmietol podvoliť taktike 
vedenia klubu, ktoré chcelo, aby v zápase Euroligy proti 
francúzskemu Montpellieru jeho tím nezvíťazil vyšším ako 
4-bodovým rozdielom (v snahe vyhnúť sa v ďalšom súboji 
papierovo najsilnejšiemu súperovi). Svoje zverenkyne Štefan 

Svitek vyburcoval k maximálnemu výkonu a k víťazstvu o 9 bodov. 
Klub ho za jeho neuposlúchnutie rozhodnutia vedenia z funkcie 
odvolal.
IV. Poľská volejbalová reprezentácia vo vedomí istého postupu 
do ďalšieho kola, nastúpila na posledný zápas s náhradníkmi 
a na majstrovstvách Európy v Prahe utrpela jednu z „najsladších 
porážok“ vo svojej histórii, písala poľská tlač. Vďaka tejto taktickej 
prehre sa poľskí obhajcovia titulu vyhli favorizovaným Rusom 
a v osemfinále si zmerali sily s českými volejbalistami.

Diskusia a prezentácia názorov: 10 minút
Otázky do diskusie:
- Prečo ste si vybrali daný kút miestnosti?
-  Prečo súhlasíte, resp. nesúhlasíte s rozhodnutiami ostatných 

členov skupiny?

Úloha 4 – Olympijský mier – ekecheiria
Časový rozsah: 20 minút
Odporúčané pomôcky: papier, písacie potreby, farebné ceruzky
Trvanie úlohy: 10 minút
Téma: Počas antických olympijských hier bol vyhlásený posvätný 
mier – ekecheiria (ruky preč od zbraní). Vyhlásenie všeobecného 
posvätného mieru bolo zabezpečené zmluvou, podpísanou 
élidským kráľom Ifitom a spartským zákonodarcom Lykúrgom.
Popis: Úlohou jednotlivých skupín je pripraviť zmluvu pre 
Medzinárodný olympijský výbor s národnými olympijskými 
výbormi účastníckych krajín/ výzvu pre médiá/ alebo plagát 
v prospech Olympijského mieru.
Prezentácia zmlúv a diskusia: 10 minút
Otázky do diskusie:
- Súhlasíte s návrhmi zmluvy jednotlivých skupín ?
- Zdôvodnite vlastný návrh


