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Cieľ:  -  uplatňovať olympijské zásady 
v školskom kolektíve

 -  dodržiavať  princípy olympizmu 
v žiackom kolektíve

 -  aplikovať princípy fair play, a to 
nielen v športe, ale aj v živote

Kľúčové slová: rovnosť, 
spolupatričnosť, inakosť obohacuje 
náš život, rešpekt, čestnosť
Cieľová skupina: 14 – 16 rokov

Úloha 1 – Výklad lektora 
Časový rozsah: 10 minút

 Literatúra: https://www.
olympic.sk/sites/default/
files/2020-03/
Zaklady%20
vzdelavania%20
olympijskych%20hodnot.
pdf   str. 90-99

 Video ukážka: Fair play 
gesto v podani nórskeho 
biatlonistu J. Th. Bøa
https://www.youtube.
com/watch?v=HqDc-

XuqbfFc&list=PL83PnvswC5nTjpAWr-
KeLTj2q5Bkj79UCM&index=11&t=0s

Hviezdny nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bø si dňa 15. 
októbra 2019 v talianskej Anterselve prevzal ocenenie od Európ-
skeho hnutia fair play. Viacnásobný majster sveta a olympijský 
víťaz z Pjongčangu z roku 2018 si cenu vyslúžil za príkladný čin 
z pretekov Svetového pohára v americkom Salt Lake City. 
Po stíhacích pretekoch, v ktorých finišoval na 4. mieste, 
informoval rozhodcov, že na poslednej streleckej položke 
vypálil iba štyri namiesto piatich nábojov a do cieľa prišiel so 
zvyšným nábojom v zásobníku. Podľa informácii Mezinárodnej 
biatlonovej únie (IBU) zlyhala následná komunikácia medzi 
rozhodcami a pretekárskou komisiou, ktorá ponechala 
v platnosti pôvodné výsledky. Bø napriek tomu, že mu 
nehrozila žiadna sankcia, o svojej chybe informoval rozhodcov. 
Dvadsaťpäťročný Bø tak prišiel o 43 bodov v poradí SP 
a odmenu vo výške 7-tisíc eur. „Nie je to jednoduché 
rozhodnutie prísť o body vo Svetovom pohári. 
Ale dúfam, že po mojom príklade nájdu vnútornu silu 
a motiváciu aj iní športovci, aby súťažili len v duchu fair play 
a zároveň prevzali zodpovednosť za svoje chyby aj v prípade, 
keď IBU už nemôže zmeniť svoje rozhodnutie“ – vysvetlil 
nórsky reprezentant svoj čin. 

SAMOSTATNÁ PRÁCA ŽIAKOV 
Úloha 2 – Fair play škola    
Časový rozsah: 20 minút (trvanie úlohy a jej prezentácia)
Odporúčané pomôcky: farebné ceruzky, baliaci papier, 
výkres, nožnice
Popis: Každá skupina nakreslí spoločne vašu školu. Každý člen 
skupiny nakreslí jednu čiaru, ktorá môže byť rovná alebo krivá, 

ale akonáhle  jednotlivec zdvihne ceruzku 
z papiera, začne kresliť  ďalší člen skupiny. 
Aby spoločne strávený čas v škole, triede bol 
príjemný, užitočný a bez konfliktov, každá 
skupina pripraví vlastné pravidlá spolužitia, 
ktoré dopíše na stenu nakreslenej školy. 
Každá skupina odprezentuje svoje 
pravidlá, z ktorých všetci vytvoria záverečný 
Kódex fair play. Možno ho uverejniť 
na školskej nástenke, facebookovej stránke. 
Tento kódex by mal slúžiť ako pomôcka pri 
riešení konfliktov alebo problémov, ktoré sa vyskytnú 
v triede. Prípadné problémy, ktoré sa vyskytnú v živote 
triedy/ školy, môžu slúžiť ako podnet na zmenu, doplnenie 
kódexu.

Úloha 3 – Príbeh Mareka    
Časový rozsah: 20 minút
Téma: Fair play v športe znamená aj snahu zabezpečiť 
rovnaké podmienky pre každého či už v tréningovom 
procese alebo v súťažení. Každý má dostať príležitosť 
na základe svojich schopností a možností, zažiť 
a vychutnať si športové úspechy.
Príbeh Mareka
Všetci sme chceli ten medziškolský turnaj vyhrať. 
Bože, koľko som sa len nadrel. Každú jednu voľnú 
chvíľu som trénoval streľbu na kôš. Moja mama 
skoro omdlela, keď ma videla hádzať príbor 
do drezu z 3 metrovej vzdialenosti. Povedala, 
že mi basketbal úplne zatemnil rozum. 

„Škola je dôležitou súčasťou sociálneho prostredia, ktoré formuje naše 
deti. Je jedným z koliesok, ktoré do seba musia zapadnúť na ceste 
k úspešnému formovaniu osobnosti mladého človeka.“
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Uvedomujem si, že som slabší ako ostatní, ale milujem tento šport 
a som ochotný drieť kvôli nemu každý deň. Na turnaji som si ešte ani 
nezahral. Sedieť na lavičke nie je nič prijemné. Dnes nemáme šancu 
vyhrať, a tak som zvedavý, či nás, „záložníkov“ aspoň teraz tréner 
postaví. Veď čo na tom, či prehráme o 10 alebo 20 bodov. Tak rád by 
som si zahral v ozajstnom zápase.

Diskusia
Odporúčané pomôcky: písacie potreby, papier 
Otázky do diskusie:
-  Je správny prístup trénera, keď v záujme dobrého výsledku postaví 

do družstva len najlepších hráčov a Mareka nie?
-  Zdôvodnite vlastný názor. Prečo áno? Prečo nie? 
- Ako by ste sa zachovali na mieste trénera?

Úloha 4a – Olympijské hodnoty –  
individuálna forma práce
Odporúčané pomôcky: farebné ceruzky, výkres, písacie potreby
Trvanie úlohy: 15 minút
Doplňte názvy olympijských športov, ktoré sú znázornené 
na piktogramoch do políčok. ALE POZOR: V ANGLIČTINE!
Písmená v červených políčkach zoraďte do správneho poradia 
a tajnička vám prezradí jednu z troch olympijských hodnôt. 

Úloha 4b – Olympijská hodnota – olympijská krížovka 
Poznáte olympijské maskoty? Do tajničky napíšte mestá, dejiská 
letných olympijských hier alebo zimných olympijských hier, ktoré 
reprezentovali uvedené figúrky. Písmená v žltých políčkach vám 
prezradia ďalšiu z olympijských hodnôt v angličtine. 
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Poznámka: Hľadané športy sú: luge/ sánkovanie, boxing/ box, fencing/ 
šerm, karate/ karate, sailing/ jachting, biathlon/ biatlon, skeleton/ skeleton, 
swimming/ plávanie, athletics/ atletika, trampoline/ skoky na trampolíne

Poznámka: Mená olympijských miest: Barcelona (1992), Sarajevo (1984), Innsbruck (1976), 
Pyeonhchang (2018), Lillehammer (1994), Calgary (1988), Atlanta (1996)

Riešenie:

Riešenie:
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Úloha 4c – vytvorenie vlastnej tajničky s treťou olympijskou hodnotou
Ako znie tretia olympijská hodnota? 
Pripravte tajničku pre vašich spolužiakov, kde je ukrytá tretia olympijská hodnota. 
Ako znejú vylúštené výrazy v slovenčine?

Poznámka 

Znenie olympijských hodnôt v angličtine:

Excellence,  
Respect,  
Friendship

Znenie olympijských hodnôt v slovenčine: 

výnimočnosť,  
rešpekt,  
priateľstvo

Úloha 5 – Férový florbal
Časový rozsah: 20 minút (príprava a samotná hra)
Odporúčané pomôcky: papier, nožnice, ceruza, špagát, červené 
a modré balóny, florbalové hokejky, 
Príprava hry (nafúkanie balónov, príprava papierov 
s hodnotami): 10 minút  
Trvanie hry: 10 minút
Vo vašej triede v priebehu školského roka sa vytvorili dve 
protichodné skupiny: tí, ktorí sa snažia stmeliť kolektív, 
spolunažívanie robiť krajším a bez konfliktov, vaše okolie a životné 
prostredie robiť príjemnejším a druhú skupinu tvoria tí, ktorí stále 
len frflú, sú večne nespokojní, ale každú iniciatívu odmietajú 
v zmysle: to sa nedá, to nemá zmysel.

Vytvorte dve 8-členné skupiny. Pozitívna skupina dostane  
8 červených balónikov, ktoré majú nafuknúť, zaviazať špagátom 
a na špagát pripevniť papier s hodnotou, ktorú považujete 
za dôležitú pre váš kolektív. Negatívna skupina dostane  
8 modrých balónov, na každý balón pripevní dôvod, prečo sú 
veci dobré tak, ako sú. Balóniky s odkazmi položte do stredu 
miestnosti. Skupiny sa postavia do protiľahlých rohov miestnosti, 
kde majú svoj „domov“. Na povel vyštartujú a pomocou 
florbalových hokejok sa snažia do cieľa – do svojho rohu - dopraviť 
najviac svojich balónov. Každá skupina chráni svoje hodnoty 
a snaží sa pri tom prasknúť súperove balóny. Vyhráva skupina, 
ktorá dopravila domov čo najviac balónov.


