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„Najlepšou cestou výchovy je prezentácia športových vzorov, ktorých
hodnotový system, etické normy, postoje a reakcie sú príkladné.“
Cieľ: - uvedomiť si, že šport neznamená len víťazstvá a prekonávanie rekordov,
ale harmóniu duševného a telesného
Kľúčové slová: Pochopenie dôležitosti olympijských hodnôt; poznanie, že
podvádzanie má dôsledky nielen v športe, ale aj v živote
Cieľová skupina: 14 – 16 rokov

Úloha 1 – Výklad lektora

Časový rozsah: 10 minút
Literatúra: https://www.olympic.sk/sites/default/files/2020-03/
Zaklady%20vzdelavania%20olympijskych%20hodnot.pdf
str. 90 - 99

https://www.olympic.sk/clanok/fair-play-pribehy

 ozhovor a video ukážka: Miroslav Pupák, slovenský hokejový
R
útočník o svojom fair play geste
https://www.olympic.sk/clanok/chcel-ist-synovi-prikladom-tak-spravil-gesto-hodne-dzentlmena-hokejista-pupak-vo-vypatom
 ominik Hrbatý, bývalý úspešný slovenský profesionálny tenista,
D
dvojnásobný víťaz Hopmanovho pohára a finalista Davis cupu
z roku 2005, preberá diplom Európskeho hnutia fair play
https://www.youtube.com/watch?v=0NP8ntXMQrE&list=PL83PnvswC5nTjpAWrKeLTj2q5Bkj79UCM&index=3

SAMOSTATNÁ PRÁCA ŽIAKOV
Úloha 2 - Čo znamená pre mňa fair play?
(skupinová forma práce)

Časový rozsah: 25 minút
Príprava úlohy (zoznámenie sa so životom daného športovca,
príprava otázok) a trvanie rozhovoru: 15 minút
Prezentácia a vyhodnotenie úlohy: 10 minút
Odporúčané pomôcky: písacie potreby, papier, počítač,
internetové spojenie, mobil, USB kábel
Téma: Matej Tóth, olympijský šampión v chôdzi na 50 km
z brazílskeho Ria de Janeiro 2016 zdôraznil: „Fair play v športe,
ale aj v živote, je pre mňa jeden z pilierov životných hodnôt.
V živote sa mi veľakrát potvrdilo, že tvrdou prácou a čestnosťou
sa dá dopracovať k veľkým úspechom a k spokojnosti."
Ernest Hemingway (1899–1961), slávny americký spisovateľ
sa vyjadril: „Šport nás naučí čestne vyhrávať a prehrávať so
vztýčenou hlavou. Šport nás preto naučí všetko."
Marcus Tullius Cicero (106 – 43 p. n. l.), rímsky štátnik, rečník
a filozof napísal: „Sila poctivosti je tak veľká, že si ju vážime
aj u tých, ktorých sme nikdy nevideli, ale aj - a to je ešte
dôležitejšie - u svojich nepriateľov."
Podľa Kódexu športovej etiky: „Fair play znamená omnoho
viac než len dodržiavanie pravidiel. Zahŕňa pojmy priateľstvo,
rešpektovanie iných a sústavné zachovávanie športového
ducha. Pod fair play sa rozumie spôsob myslenia, nielen
spôsob správania.“
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Popis: Rozdeľte sa do 3-4 členných skupín. Urobte videokonferenciu
a pripravte rozhovor s niektorým našim súčasným alebo bývalým
olympionikom, paralympionikom, účastníkom mládežníckych
olympijských hier. (Oddelenie olympizmu SOŠV vám pomôže
s kontaktmi na športovcov). Na splnenie úlohy máte 10 dní času.
Otázky do diskusie:
- Myslíte si, že fair play je dôležité len v športe alebo aj v živote?
- Ako vnímate problém porušovania fair play?
- Viedol vás niekto (rodič, tréner, pedagóg) k fair play?
- Zažili ste jednanie zo súperovej strany, ktoré by se dalo označit fair
play? Zažili ste niečo nečestného?
- Zachovali ste sa vy niekedy k súperovi v duchu fair play?
Rozhovor môžete natočiť, pripraviť podcast, alebo môžete napísať
článok, ktorý uverejníme na webovej stránke Klubu fair play SOŠV.

Úloha 3

Časový rozsah: 20 minút
(trvanie diskusie, zhrnutie
a prezentácia názorov)
„Nekalá súťaž, nedovolené
hmaty sú zavrhnutiahodné.
A pohŕdaním potrestá sa
každý, kto ľsťou a klamom
chcel by víťazstva sa zmocniť“
(P. de Coubertin: Óda na šport)

Diskusia

Odporúčané pomôcky: písacie potreby, papier
Téma: Príbehy fair play a pozitívne príklady vynikajúcich športovcov
nás inšpirujú. Ale britský novinár a spisovateľ George Orwell (1903 1950) sformuloval svoj názor o vrcholovom športe takto: „Vrcholový
šport nemá nič spoločné s férovou hrou. Je spojený s nenávisťou,
žiarlivosťou, vychvaľovaním sa, ignorovaním všetkých pravidiel a so
sadistickým potešením víťaziaceho násilia. Inými slovami, šport je
vojna bez streľby."
Otázky do diskusie:
- Súhlasíte s názorom autora? Prečo? Prečo nie?
- Poznáte prípady, keď priateľské športové zápolenie vyústilo
do bitky?
- Poznáte prípady, keď športovci, napriek uvedomeniu si dôležitosti
športovej udalosti a výsledku, sa zachovali k súperovi čestne,
prípadne obetovali dobré umiestnenie v duchu fair play?

Úloha 4 - Olympijský sľub

Časový rozsah: 20 minút (príprava, prezentácia a vyhodnotenie
úlohy)
Odporúčané pomôcky: písacie potreby, papier, mobil, USB kábel,
počítač
Popis: Spolu so svojimi rovesníkmi, ktorí sa kvalifikovali
reprezentovať Slovensko na Európskom olympijskom
mládežníckom festivale, sa netrpezlivo chystáte na túto
mimoriadnu udalosť. Na otváracom ceremoniáli, samozrejme,
nebude chýbať ani sľub športovcov. Napíš krátku esej
(max. 1 strana), prípadne natoč krátke video (max. 1 minuta),
v ktorom vysvetlíš, prečo práve ty alebo tebou navrhnutý spolužiak
sa na túto čestnú úlohu hodí.
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