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OLYMPIJSKÉ SYMBOLY A OLYMPIJSKÉ HRY

A

Nakresli olympijskou vlajku:

B

Vyjmenuj pět olympijských symbolů:

C

Jak často se konají letní olympijské hry?
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D

Konaly se někdy olympijské hry v České republice?
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Ve které zemi se nachází (starověká) Olympie?
Víš, kde tato země leží? Pokud ano, označ ji na mapě.
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HISTORIE: Kde se budou konat nejbližší olympijské hry?
Odpověď najdeš v tajence.
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Jaké křestní jméno má česká sportovkyně, která na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 vyhrála dvě zlaté medaile
v různých disciplínách?

2

Ve kterém sportu získal Lukáš Krpálek zlatou medaili na letních
olympijských hrách v Rio de Janeiru 2016?
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Jak se jmenuje stát, ve kterém se konaly zimní olympijské hry 2018?
Jižní …

4

Ve kterém sportu získala česká výprava nejvíce medailí na zimních
olympijských hrách 2014 v Soči?

5

Jak se jmenuje naše nejlepší rychlobruslařka? Martina …
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SPORTY A SPORTOVCI

Jak se jmenuje naše úspěšná sportovkyně,
která vyhrála zlatou medaili na zimních
olympijských hrách v Soči 2014 a v roce
2018 v Pchjongčchangu brala bronz?
a) Martina Sáblíková
b) Barbora Špotáková
c) Gabriela Koukalová
d) Eva Samková
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Z posledních zimních her v Pchjongčchnagu
si čeští biatlonisté přivezli dvě medaile,
bronz a stříbro. Kdo tyto medaile
vybojoval?
a) Ilona Burgrová a Jiří Raška
b) Veronika Vítková a Michal Krčmář
c) Zuzana Hejnová a Roman Šebrle
d) Gabriela Koukalová a Ondřej Moravec
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Poznáš, jaký sport je na obrázku?
a) synchronizované plavání
b) tanec na vodě
c) plavání
d) vodní pólo
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Kteří sportovci jsou na obrázku?
a) zimní štafeta 4 x 100 m
b) sprinteři
c) bobisti
d) skokani na lyžích
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Který sport je zachycen na obrázku?
a) kriket
b) bränndball
c) curling
d) lední pólo
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Na obrázku je náš nejlepší lezec, který
zdolal i dosud nejtěžší skalní cestu na
světě. Jak se jmenuje?
a) Adam Ondra
b) Tomáš Tomáš
c) Josef Dostál
d) Ondřej Synek
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Vodní slalomář, který získal na olympijských hrách v Riu de Janeiru 2016 bronzovou medaili v kategorii K1, se jmenuje:
a) Jaroslav Kulhavý
b) Vítězslav Veselý
c) Jiří Prskavec
d) Jiří Welsch
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Na hrách v Riu de Janeiru 2016 získala
Česká republika jednu zlatou medaili,
kterou vybojoval Lukáš Krpálek. V jaké
disciplíně to bylo?
a) tenis
b) veslování
c) plavání
d) judo
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OLYMPIJSKÉ HODNOTY A FAIR PLAY

Víš, kdo během hry nebo soutěže dohlíží na dodržování pravidel?
rozhodčí
trenéři soupeře nebo ostatních závodníků
hráči a závodníci si pravidla hlídají sami
nikdo dodržování pravidel nehlídá

B

Co udělá sportovec na konci utkání nebo po skončení závodu?
Vezme si své věci a jde do šatny.
Podá ruku soupeři i rozhodčímu.
Řekne rozhodčím, jaké chyby udělali.
Když vyhraje, pomlouvá své soupeře, protože vítěz je přeci nejlepší.
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Budeš-li v roli diváka na sportovním utkání, zatleskáš i těm, kteří
nevyhráli?
Ne, potlesk patří jen vítězům.
Ne, to se nedělá.
Ano, protože to je poděkování vítězi i poraženým.
Ano, protože tleskají ostatní.
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Jak se správně zachová hráč, jemuž rozhodčí zapískal faul, který ale
neudělal?
Bude na rozhodčího křičet, že to není „fér“.
Přijme jeho rozhodnutí, bude pokračovat ve hře
a svůj výkon zkusí ještě zlepšit.
Odejde ze hřiště do šatny.
Bude pokračovat ve hře a faul naschvál udělá,
když už ho rozhodčí zapískal.
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Když v tréninkové skupině nebo ve škole budeš mít méně šikovného
kamaráda, jak se k němu zachováš, když se mu nebude dařit?
Nechám ho být, ať si poradí sám.
Budu se mu posmívat, protože jsem lepší.
Budu se mu snažit pomoct nebo poradit
a povzbudím ho do dalšího tréninku či práce.
Řeknu trenérovi nebo paní učitelce, co všechno mu nejde.
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Zažil/a jsi někdy chování fair play? Pokud ano, v jaké situaci to bylo?

DOBROVOLNÉ

výtvarná soutěž na téma „Olympijská vesnice“
Během olympijských her bydlí všichni sportovci spolu v olympijské
vesnici. Co v ní všechno je? A co by tam určitě nemělo chybět?
Jak podle tebe taková olympijská vesnice vypadá? Vezmi do ruky
pastelky, barvy, štětce, lepidla, papíry či třeba krabice a ztvárni
olympijskou vesnici. V použití materiálu, barev, stylu a nápadů se
meze nekladou. Můžeš kreslit, tvořit nebo malovat, pracovat sám,
nebo ve skupině.
Hlavně se nezapomeň smát a bavit se!

