
Úvodné slovo 

Milí priatelia, teším sa, že ste sa rozhodli s deťmi pustiť sa do tejto zaujímavej témy. Materiál vznikol pri 
príležitosti ZOH v Pekingu 2022. Jeho cieľom je predstaviť deťom olympijské hry, ich históriu aj súčasnosť 
a hravou formou sa spolu s nimi dozvedieť zaujímavosti o jednotlivých disciplínach.  

Prvá časť materiálu obsahuje sprievodný text (strany 1 – 11). V ňom nájdete aj mnoho linkov na videá – je 
teda vhodné mať pri práci po ruke aj zariadenie, na ktorom ich budete môcť s deťmi pozerať priamo 
v súvislosti s danou témou. Niektoré videá k športovým disciplínam sú pomerne dlhé, je na Vás, koľko času 
im budete venovať. Majú slúžiť najmä na ilustráciu daného športu. 

V texte sú odkazy na úlohy, ktoré sa nachádzajú v ďalšej časti (Pracovné listy, strany 12 – 20). Táto časť je 
určená na vytlačenie. Odporúčam ísť po rade tak, ako sú napísané, teda nepredbiehať sprievodným textom 
danú úlohu, nakoľko niektoré úlohy uvádzajú dieťa do problematiky skôr a po prečítaní textu by už nemalo 
ich vypracovanie také čaro. Takisto sú niekde v texte napísané aj správne odpovede, preto je lepšie, ak text 
číta rodič alebo sprievodca (ak nie celý, aspoň tie časti, kde sa nachádzajú správne odpovede k úlohám).  

Predposlednou časťou je časť s tvorivými úlohami (strany 21 – 24). Nie je nutné ju tlačiť, stačí nahliadnuť 
do elektronickej formy.  

Na záver materiálu som pripravila aj tabuľku s programom slovenských športovcov na ZOH Peking 2022 
(strany 25 – 27). 

Na vypracovanie tohto materiálu som použila voľne dostupné internetové zdroje (prevažne wikipedia 
a youtube). Jeho vypracovanie mi zabralo veľa času. Ak sa rozhodnete túto prácu oceniť, môžete tak urobiť 
formou dobrovoľného príspevku na číslo účtu: SK11 0200 0000 0018 1197 5754. 

Vopred ďakujem a prajem veľa zábavy! 
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Staroveké olympijské hry 

Olympijské hry boli celogrécke súťaže. Pravidelne sa usporadúvali v starovekom Grécku raz za štyri roky 
ako pocta bohovi Diovi v meste Olympia. Ich konanie sa datuje približne medzi rokmi 776 
pred Kr. až 394 po Kr. Toto štvorročné obdobie, známe ako olympiáda, využili Gréci ako jednu zo svojich 
jednotiek merania času. 

Začiatok olympijských hier je zahalený tajomstvom a legendou. Jeden z mýtov označuje Herakla a jeho 
otca Dia za pôvodcov hier. Podľa legendy to bol Herakles, kto ako prvý označil hry za „olympijské“ a 
ustanovil zvyk konať ich každé štyri roky. Neskôr vraj postavil olympijský štadión na počesť boha Dia. Po 
jej dokončení kráčal po priamke na 200 krokov a túto vzdialenosť nazval „štádium“, z ktorého sa neskôr 
stala jednotka vzdialenosti.  

Prvá známa olympiáda sa konala v roku 776 pred Kr. a je zároveň prvou datovanou udalosťou gréckych 
dejín a počiatkom gréckeho kalendára. *Úloha č.1* 
  
Olympijské hry mali veľký význam, pretože upevňovali národnú jednotu Grékov, ktorí boli rozdelení na 
množstvo kmeňov. Hry sa konali v spojení s najdôležitejším sviatkom – oslavami boha Dia. 
Pred hrami poslovia z Olympie chodili po celom antickom Grécku a pozývali ľudí, aby sa na nich zúčastnili. 
Oznamovali presný dátum konania hier a vyhlasovali boží mier. Ten sa týkal všetkých, ktorí cestovali kvôli 
hrám. Boli pod ochranou boha Dia, a teda ich nikto nesmel napadnúť.  

Ako pretekári sa na hrách mohli zúčastniť iba slobodní občania gréckeho pôvodu (vylúčení boli cudzinci, 
otroci, ženy), pozerať sa na hry mohol ktokoľvek (okrem gréckych vydatých žien). Pretekári sa museli 
dostaviť do Olympie mesiac pred začiatkom hier na intenzívnu prípravu spojenú s diétou. O tom, aká tvrdá 
bola životospráva zápasníka v príprave na olympijské hry píše filozof Epiktétos na začiatku nášho 
letopočtu: „Chceš zvíťaziť na olympijských hrách? Vie boh, že aj ja, lebo je to čestné. Najprv si ale uvedom, 
čo tomu predchádza i čo za tým nasleduje, a až potom sa daj do práce. Musíš byť na seba tvrdý, jesť podľa 
prísnych predpisov, zdržiavať sa sladkostí, cvičiť aj proti svojej vôli v určitú hodinu, v horúčave, v mraze, 
nesmieš piť studenú vodu ani víno, kedy sa ti zachce, slovom, ako lekárovi sa musíš zveriť svojmu 
cvičiteľovi; potom sa musíš dať od svojho súpera dokopať, hocikedy si vymkneš ruku, vyvrtneš členok, 
nadýchaš sa prachu, neraz ťa vyšibajú a napokon podľahneš! To všetko si zváž, a ak budeš mať aj potom 
chuť, venuj sa zápasníctvu!“ Hry sa otvárali sprievodom pretekárov a ich slávnostnou prísahou Diovi. 
Jednotlivé preteky prebiehali pod dozorom rozhodcov. 

Pôvodne hry trvali jeden deň a pozostávali len z jednoduchého behu na vzdialenosť jedného štádia (cca 192 
m). Neskôr trvali päť dní a začínalo sa pri východe slnka, a to behom na krátke a dlhé trate. Potom 
nasledovalo zápasenie, pästný súboj, kombinácia zápasenia a pästného súboja a pentatlon (päťboj), ktorý 
zahŕňal hod diskom, hod oštepom, beh, skok do diaľky a zápasenie. Neskôr sa k týmto disciplínam pridali aj 
preteky konských záprahov a jazdecké preteky. 

Na konci každej súťaže rozhodca ovinul čelo víťazovi červenou vlnenou páskou. Až v posledný deň hier 
víťazi, zhromaždení pod Diovým chrámom, dostali olivové koruny. Byť víťazom na olympijských hrách 
bola najväčšia pocta, akú mohol niekto dosiahnuť. Víťazi mali právo dať si postaviť v posvätnom háji v 
Olympii svoju sochu, rodné obce im preukazovali čestné pocty. Na počesť víťaza sa skladali aj ódy. Traduje 
sa, že Koroibos, kuchár z mesta Élida, bol prvým olympijským víťazom. *Úloha č.2* 
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Od 4. stor. pred Kr. pretekali stále častejšie profesionáli, tzv. athlétés (atléti), čo boli príslušníci nižších 
vrstiev vycvičení v jednej disciplíne. O sto rokov neskôr už súťažili na hrách aj pretekári negréckeho 
pôvodu z Egypta, Malej Ázie, Sýrie. Po ovládnutí Grécka Rimanmi na chvíľu olympijské hry upadali, no 
časom došlo k novému rozmachu, kedy hry podporovali rímski cisári. Niektorí sa hier aj sami zúčastnili 
(napr. cisár Nero). V 4. stor. sa proti hrám, vnímaným ako pohanským, ostro stavalo kresťanstvo, ktoré sa v 
tom čase stalo oficiálnym náboženstvom Rímskej ríše. Okolo roku 394 po Kr. vydal cisár Theodosius 
I. prísny zákaz konania hier a v roku 426 boli na príkaz cisára zničené všetky budovy v Olympii. *Úloha č.
3* 

Moderné olympijské hry 

Moderné olympijské hry sú vrcholové medzinárodné športové podujatia, ktoré zahŕňajú letné a zimné 
športové súťaže. Hry sa rozrástli natoľko, že je dnes zastúpený takmer každý národ, zúčastňuje sa ich asi 
200 krajín. Napríklad na letných olympijských hrách 2016 a zimných olympijských hrách 2018 súťažilo 
viac ako 14 000 športovcov. Zvyčajne sa hry konajú každé štyri roky, v rámci štvorročného obdobia sa 
striedajú letné a zimné olympijské hry každé dva roky. Konajú sa vždy v inom meste. Hry sa nekonali len 
v časoch svetových vojen a počas pandémie COVID-19 boli letné olympijské hry preložené z roku 2020 na 
rok 2021. 

Barón Pierre de Coubertin založil Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v roku 1894, čo viedlo k prvým 
moderným hrám v Aténach v roku 1896. *Úloha č.4* 
  
Postupne sa hry vyvíjali, k letným sa pridali zimné (prvýkrát v r. 1924). Neskôr vznikli aj paralympijské 
hry pre športovcov so zdravotným postihnutím, olympijské hry mládeže pre športovcov vo veku od 14 do 18 
rokov a iné. V priebehu rokov takisto ubúdajú alebo pribúdajú nové športy a MOV prispôsobuje hry aj 
rôznym technologickým pokrokom. Hry sa časom odklonili od neprofesionálnych (amatérskych) 
športovcov, ako to predpokladal Coubertin, k profesionálnym športovcom.  

Ako rozhodovací orgán je MOV zodpovedný za výber hostiteľského mesta. Tiež určuje olympijský program 
pozostávajúci zo športov, ktoré sa majú hrať na hrách. Konajú sa vždy v inom meste. *Úloha č.5* 
(správne odpovede: LOH: Atény, Los Angeles, Mexico City, Soul, Rio de Janeiro, Sydney, Helsinki (!) a ZOH: Chamonix, Calgary, Sarajevo (!), 
Sapporo, Moskva, Innsbruck, St.Moritz) 

Existuje niekoľko olympijských rituálov a symbolov, napríklad olympijská vlajka a pochodeň, ako aj 
otváracie a záverečné ceremoniály. Účastníci prvého, druhého a tretieho miesta v každej súťaži 
dostávajú olympijské medaily: zlato, striebro a bronz. 

Najvyšším olympijským symbolom sú olympijské kruhy, ktoré sú vzájomne prepojené. Päť kruhov 
predstavuje päť kontinentov spojených olympijskou myšlienkou (no žiadny z kruhov nereprezentuje 
konkrétny kontinent, ako si mnohí ľudia myslia) a zároveň sa aspoň jedna z ich piatich farieb nachádza na 
vlajkách všetkých štátov sveta. Olympijské kruhy sú súčasťou olympijskej zástavy, ktorá má biely podklad a 
v jej strede je umiestnených päť olympijských kruhov. 
Medzi symboly olympijských hier patria aj maskoti, ktorí majú vyjadrovať národnú tradíciu hostiteľskej 
krajiny. 

*Úloha č.6* 

Olympijské ceremoniály 
Otvárací ceremoniál  
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Začína sa príchodom hlavy štátu usporiadateľskej krajiny v sprievode zástupcov olympijského výboru na 
štadión. Zaznie hymna usporiadateľskej krajiny a je vztýčená zástava usporiadateľskej krajiny. 
Nasleduje prezentácia športových výprav všetkých zúčastnených reprezentácií. Všetci športovci prichádzajú 
v sprievodoch s vlajkou vlastnej krajiny. Sprievod športovcov začína reprezentácia Grécka. Potom nasledujú 
jednotlivé reprezentácie krajín v abecednom poradí, podľa jazyka usporiadateľskej krajiny. Na záver 
prichádza športová výprava usporiadateľskej krajiny. 
Prednesie sa uvítací prejav a otváracia formulka. Po fanfáre je za zvukov olympijskej hymny 
vztýčená olympijská zástava. Nasleduje symbolické vypustenie holubíc, na znak podpory svetového mieru. 
Na štadión prichádza štafetovým spôsobom olympijský oheň. Po obehnutí celého olympijského štadióna je 
pochodeň odovzdaná poslednému bežcovi, ktorý je poverený zapálením olympijského ohňa. 
Potom sa uskutoční slávnostná prísaha športovcov a rozhodcu. Športovec z usporiadateľskej krajiny drží 
cíp olympijskej vlajky a prednáša slová sľubu: 
V mene všetkých súťažiacich sľubujem, že vystúpime na olympijských hrách ako čestní súperi, rešpektujúci 
pravidlá, ktoré ich riadia, za šport bez dopingu a drog, v rytierskom duchu pre slávu športu a česť našich 
družstiev. 
Rozhodca, taktiež z usporiadateľskej krajiny, sľubuje podobným spôsobom s cípom olympijskej vlajky v 
ruke: 
V mene všetkých rozhodcov a činiteľov sľubujem, že na týchto olympijských hrách splníme nám uložené 
úlohy so všetkou nestrannosťou, s úctou k pravidlám a verní zásadám športového ducha. 

Na záver otváracieho ceremoniálu je opäť hraná hymna hostiteľskej krajiny. 

*Úloha č.7* 

Ceremoniál odovzdávania medailí 
Ceremoniál sa koná v priebehu olympijských hier. Pokiaľ je to možné, hneď po ukončení danej súťaže na 
mieste, kde sa súťaž konala. Medaily odovzdáva predseda MOV.  
Pretekári, ktorí skončia na prvom, druhom a treťom mieste, vystúpia na stupne víťazov. Víťaz súťaže 
vystúpi na najvyšší stupienok, druhý na stupeň po jeho pravici a tretí na stupeň po jeho ľavici. 
Na stredový stožiar je vztýčená zástava krajiny víťaza, na dvoch vedľajších stožiaroch sú vztýčené zástavy 
štátov druhého a tretieho pretekára v poradí. 
Zaznie štátna hymna krajiny víťaza. 

Na záver olympijských hier sa koná slávnostný záverečný ceremoniál pre všetkých športovcov.  

*Úloha č.8* 
*Úloha č.9* 

DOKUMENTY o starovekých olympijských hrách: 
 
https://www.dailymotion.com/video/x4nmhka 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/10211-staroveke-olympijske-hry-jak-to-zacalo 
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Športové disciplíny zimných olympijských hier 

*Úloha č.10* 
*Úloha č.11* 

Krasokorčuľovanie 
Krasokorčuľovanie je šport na ľade, v ktorom sa kladie dôraz na umelecké stvárnenie piruet, skokov a 
krokov. Delí sa na disciplíny jednotlivcov (muži a ženy), športové dvojice a tance na ľade. Okrem toho 
existuje aj synchronizované krasokorčuľovanie väčších skupín (tímov). 

Synchronizované korčuľovanie: https://www.youtube.com/watch?v=IkHMfFGXz2w 
Športové dvojice: https://www.youtube.com/watch?v=6bNOnXTe4Ok 

Tanečné páry neskáču skoky, ale majú predpísané okrem voľných aj rôzne povinné tance, ktoré bežne 
poznáme, napríklad cha-cha (čača), valčík, tango, jive (džaif) a iné. Valčík: https://www.youtube.com/
watch?v=GC2aPO9zEg4 

Na Slovensku sme v minulosti mali kvalitných krasokorčuliarov, ktorí získavali medaily aj na olympijských 
hrách.  
Karol Divín – striebro v Squaw Valley 1960 (na začiatku videa vidíte aj vtedajší povinný cvik – kreslenie 
obrazcov na ľade. Karola Divína je vidieť len pri odovzdávaní medailí približne v 5:45) https://
www.youtube.com/watch?v=MBbcaH5qyWw 
Ondrej Nepela – zlato v Sappore 1972. Ukážka je z Majstrovstiev Európy 1972: https://www.youtube.com/
results?search_query=nepela+1972 
Jozef Sabovčík – bronz v Sarajeve 1984 https://www.youtube.com/watch?v=zK3FX95yPBI 
Jozef Sabovčík bol tiež prvým krasokorčuliarom, ktorý v súťaži skočil štvoritý skok (r.1986 na 
Majstrovstvách Európy, na videu cca v 1:55) https://www.youtube.com/watch?v=lc4tH5QkGCY 

Pri výlete k prvopočiatkom krasokorčuľovania ako športu musíme najskôr hovoriť iba o korčuľovaní, ktoré 
sa až neskôr rozdelilo na dve disciplíny – krasokorčuľovanie a rýchlokorčuľovanie. Prvé historické zmienky 
o korčuľovaní pochádzajú z Dánska z roku 1134, najstaršia anglická zmienka je z roku 1174.  
Archeologické nálezy (korčule vyrobené z kostí) datujú vznik korčuľovania až do doby 
bronzovej a kamennej! 
Primitívne začiatky krasokorčuľovania možno nájsť v dnešnom Holandsku v 13. a 14. stor., kedy sa ešte pri 
korčuľovaní museli na rozbeh používať drevené palice. Zmenu priniesla až náhoda, keď holandský 
truhlársky učeň zmenil pri zasadzovaní želiezok vodorovnú polohu za zvislú. Korčuliari odložili palice, 
pohyb sa stal voľnejší, rýchlejší a ovládateľnejší. V Holandsku bolo korčuľovanie zábavou jednoduchého 
ľudu, ako dokazujú niektoré obrazy starých majstrov, v iných krajinách, bolo korčuľovanie výsadou 
šľachtických rodov. Začiatkom roku 1610 bol na dvore Rudolfa II. usporiadaný veľký karneval na ľade. 
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Rozvoj „skutočného“ krasokorčuľovania začal až v 18. stor., keď nože dostali trocha zahnutý tvar, čo 
umožnilo uskutočňovať otáčky a komplikovanejšie prvky. Kolískou krasokorčuľovania je Veľká Británia, 
prvá krasokorčuliarska súťaž sa tu konala v roku 1814. Odtiaľ sa krasokorčuľovanie šírilo do celej Európy a 
Ameriky. V USA pridali ku krasokorčuľovaniu ešte hudbu a tanečné a baletné prvky. 
Korčuľovalo sa aj na východe, najmä v severnej časti Ruska. Na kovových korčuliach sa v Rusku jazdilo už 
v 17. stor. Cár Peter Veľký si dal v roku 1637 vykovať pár železných korčúľ. Najskôr sa im hovorilo 
„skorochod“. Až neskôr, keď predná časť korčúľ získala ozdobu konskej hlavy dostali názov, ktorý sa 
používa dodnes – „koňky“. 
Prvými klziskami boli zamrznuté rybníky a rieky. Prvé umelé klzisko bolo postavené v roku 
1876 v londýnskej štvrti Chelsea.  
Prvé medzinárodné krasokorčuliarske súťaže sa konali v roku 1882 vo Viedni.  
Pri prvých viedenských súťažiach zaujal mladučký Nór Axel Paulsen, ktorý predviedol svoj slávny skok, 
ktorý dodnes patrí k povinným prvkom. 
Ďalšou legendárnou postavou bol Švéd Ulrich Salchow, ktorý vyhral svetový titul 10-krát. Stal sa aj prvým 
olympijským víťazom v tejto disciplíne (r.1908). 
Ďalšími priekopníkmi, po ktorých sú pomenované skoky sú Rittberger a Lutz a od nich sú odvodené skoky 
Flip a Toeloop. Postupom času sa z jednoduchých skokov stávali dvojité, trojité a dnes už aj štvorité.  
Okrem náročnosti skokov, piruet, krokov a ďalších prvkov sa hodnotí aj umelecký prejav, zladenie s 
hudbou, výber kostýmov. Krasokorčuliarov bodujú porotcovia v dvoch častiach – krátky a voľný program, 
ich body sa v každej časti sčítavajú a vyhráva ten, ktorý ich získa najviac.  

*Úloha č.12* 

 
Rýchlokorčuľovanie 
Rýchlokorčuľovanie je šport, v ktorom sa preteká na čas. Delí sa na tri kategórie, dve sú zimné a tretia (in-
line) je letná – preteká sa v nej na kolieskových korčuliach.  

Speed skating  
Speed skating v angličtine doslova znamená rýchle korčuľovanie. Koná sa na oválnych dráhach dlhých 400 
metrov. Súťaží sa na rôzne vzdialenosti (muži 500 m, 1500 m, 5000 m a 10 000 m; ženy 500 m, 1500 m, 
3000 m a 5000 m; šprint 2 x 500 m a šprint 1000 m).  
https://www.youtube.com/watch?v=SSmwi9IAtEA 

Šortrek 
Šortrek  (z anglického short track – krátka trať) je rýchlokorčuľovanie na krátkej trati, pri ktorej súťažiaci 
nepretekajú v oddelených dráhach. Súťaží sa na 500 m, 1000 m, 1500 m a 3000 m. Súťažia tiež družstvá vo 
forme štafety. Do programu zimných olympijských hier sa dostal prvýkrát v roku 1988 v Calgary ako 
ukážkový šport, ihneď zaujal a o štyri roky neskôr v Albertville mal olympijskú premiéru. 
https://www.youtube.com/watch?v=lN3KAJri0Uo 

*Úloha č.13* 

Bežecké lyžovanie 
Bežecké lyžovanie alebo beh na lyžiach (hovorovo aj bežkovanie) je vytrvalostný druh lyžovania za pomoci 
bežeckých lyží. Súťaží sa vo viacerých disciplínach: vytrvalostný pretek mužov a žien, štafety, šprinty 
v rôznych kombináciách. V týchto disciplínach sa meria pretekárom čas a niekedy tu býva aj predpísaný 
štýl, ktorým musia pretekári jazdiť. Vyhráva ten najrýchlejší. 

Šprint: https://www.youtube.com/watch?v=HIkp3LIAqvs 
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*Úloha č.14* 

Biatlon 
Biatlon kombinuje beh na lyžiach a streľbu z malokalibrovej zbrane. Pri behu na lyžiach nie je stanovený 
bežecký štýl. Po istom úseku trate nasleduje vždy streľba. Na každej položke je určený štýl streľby: či už v 
ľahu alebo v stoji. Terčov je päť a pri každom minutom výstrele je pretekár ohodnotený rôznou formou 
trestu.  V závislosti od typu pretekov sa buď pretekárovi priráta trestná minúta, alebo musí zabehnúť trestné 
kolo.  
Priemer terču pri streľbe v ľahu je 45 mm a pri streľbe v stoji zas 115 mm. Strieľa sa na vzdialenosť 50 m. 
Súťaží sa vo viacerých disciplínach: vytrvalostný pretek, šprint, stíhačka (stíhacie preteky), preteky 
s hromadným štartom, štafeta, zmiešaná štafeta (muži a ženy).   

História: https://www.youtube.com/watch?v=f5VmJgFeNB4 

Slovensko úspešne reprezentovala Anastasia Kuzminova, ktorá je pôvodom z Ruska. Tam sa však kvôli 
veľkej konkurencii nedostala medzi najlepšie pretekárky a tak sa presťahovala a začala súťažiť za 
Slovensko. Na olympijských hrách získala 6 medailí, z toho 3 zlaté: https://www.olympic.sk/sportovec/
anastasia-kuzminova 
*Úloha č.15* 

Alpské lyžovanie 
Alpské lyžovanie sa prvýkrát predstavilo na zimných olympijských hrách v roku 1936. Takto to vyzeralo na 
začiatkoch lyžovania ako takého: https://www.youtube.com/watch?v=79JD3LZqKwM 
Alpské lyžovanie pozostáva z viacerých samostatných disciplín. 

Slalom 
Je to najkratšia disciplína s najnižšou rýchlosťou a bránky má najbližšie pri sebe (ideálne 13 m od seba, ich 
počet je u mužov 55 – 75 a u žien 40 – 60). Jazdí sa na dve kolá, pre každé kolo je trať rozostavaná inak. 
Cieľom je prísť do cieľa čo najrýchlejšie, pričom pretekár nesmie vynechať žiadnu z brán, alebo priamo cez 
ňu prejsť. Časy oboch kôl sa sčítavajú. Našou najlepšou lyžiarkou je Petra Vlhová, ktorá sa špecializuje 
práve na túto disciplínu: https://www.youtube.com/watch?v=RxiFEG44uKQ *Úloha č.16* 

Obrovský slalom 
Má menší počet bránok ako slalom, no trať je rýchlejšia a hlavne s väčším výškovým rozdielom medzi 
štartom a cieľom (okolo 300 – 400 m). Tiež sa súťaží na dve kolá, časy sa sčítavajú a vyhráva ten 
najrýchlejší. 

Zjazd 
Zjazd je najrýchlejšou disciplínou, trať je najdlhšia a brány v podstate len ohraničujú trať s náročnými 
oblúkmi či rovnými pasážami. Zjazdár by mal byť po celý čas v aerodynamickom podrepe a prejsť trať čo 
najkratším a najrýchlejším spôsobom. Pretekári dosahujú rýchlosť vyše 120 km/h. Preteká sa len v jednom 
kole a vyhráva pretekár s najrýchlejším časom. 

Alpská kombinácia 
Alpská kombinácia pozostáva z jedného kola zjazdu a jedného kola slalomu, časy sa sčítavajú a víťazí ten 
pretekár, ktorého výsledný čas je najlepší.  

Super-G 
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Super-G je skratka pre „super giant slalom“, čiže superobrovský slalom (niekedy aj „obrí slalom“, a giant = 
obor). Je to disciplína medzi zjazdom a obrovským slalomom. Je o niečo pomalší ako zjazd, pretože tu treba 
prechádzať aj okolo bránok (približne 30 – 35). Jazdí sa iba na jedno kolo. 

O veľkú senzáciu sa v roku 2018 postarala Češka Ester Ledecká, ktorá súťaží v snoubordingu, no zúčastnila 
sa aj disciplíny Super-G na lyžiach a získala zlatú medailu, čomu v cieli ani sama nemohla uveriť: https://
www.youtube.com/watch?v=RwEJ5GShxws  

*Úloha č.17* (Správne odpovede: nemčina, čeština, holandčina, angličtina, fínčina, taliančina, japončina, poľština, španielčina, švédčina)   

https://www.youtube.com/watch?v=0FhOoEzIsh4&t=36s 

Určite ťa zaujme aj informácia, že Ester Ledecká bola tiež domškoláčkou! 

Akrobatické lyžovanie 
Akrobatické lyžovanie – v angličtine freestyle skiing (lyžovanie voľným štýlom) – sa skladá zo šiestich 
disciplín. Predtým medzi ne patril aj balet na lyžiach (acroski), ale už sa ako vrcholový šport neusporadúva. 
Pozri si aspoň video, ako taký balet na lyžiach vyzerá: https://www.youtube.com/watch?v=Hvdov1vaJt8 

Akrobatický zjazd (jazda na hrboľoch, mogul) 
Pretekár musí náročnú trať s hrboľmi a dvoma skokmi prejsť čo najrýchlejšie, s čo najlepšími trikmi pri 
skokoch a technicky čisto a bez pádu. Toto všetko sa zarátava do výsledného hodnotenia. 
https://www.youtube.com/watch?v=4e-TxH7FR4U 

Akrobatické skoky 
Pretekári skáču na špeciálnych mostíkoch, hodnotí sa prevedenie, manévre, výška a dĺžka skoku a dopad. 
https://www.youtube.com/watch?v=IKlhDLJ8VhI 

Skikros 
V skikrose sa 4 až 6 pretekárov spustí dole svahom na točitej a náročnej trati a snaží sa prísť do cieľa čo 
najrýchlejšie. Aj takto môže vyzerať záver tohto náročného závodu: https://www.youtube.com/watch?
v=2biE7TTdpLQ  

Slopestyle 
Pretekári jazdia na trati s umelými prekážkami, na ktorých sa snažia spraviť čo najnáročnejšie triky.  
https://www.youtube.com/watch?v=PKVnYI6f6rA  
U-rampa 
Pri jazde na U-rampe idú súťažiaci v hlbokom koryte s približne 5 m vysokými stenami, na ktorých 
vrcholoch predvádzajú rôzne triky. Za každý získavajú body podľa jeho náročnosti. 
https://www.youtube.com/watch?v=VZSzNx1ND9w 

Big air 
Disciplína „big air“ bude na tejto olympiáde zaradená po prvýkrát. Jedná sa o skok zo svahu vysokého asi  
13 m, pričom sa pretekár dostáva počas skoku do výšky asi 25 m nad zemou. Počas skoku robí rôzne triky, 
ktoré potom hodnotia rozhodcovia.  
https://www.youtube.com/watch?v=0KLmehVrgOs 

*Úloha č.18* 
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Snoubording 
*Úloha č.19*  

Snoubording (snowboarding) spočíva v spúšťaní sa po zasneženom svahu na snouborde – širokej krátkej 
lyži, na ktorej sa stojí oboma nohami.  

Predchodcom snouboardu bol snurfer, ktorý vznikol spojením dvoch lyží vedľa seba. Na prednom špici mal 
špagát, ktorý sa držal jednou rukou kvôli lepšej stabilite a riadeniu. Neskôr vznikol snowskate, ktorý 
pozostával zo skejtbordu, ktorý mal namiesto koliesok namontovanú jednu alebo dve krátke lyže. 
Na prelome 60. a 70. rokov vyvinuli Američania Tom Sims a Jake Burton zo snurfu prvý snoubord. 
V tomto športe sa súťaží vo viacerých disciplínach: 

Slopestyle https://www.youtube.com/watch?v=tbP_D8kEuXs  
U-rampa https://www.youtube.com/watch?v=he03dVkhLTM  
Paralelný slalom https://www.youtube.com/watch?v=pv-mSdmM7PM  
Cross https://www.youtube.com/watch?v=xE7d80s6x3o (1:55 – 3:22) 
Big Air https://www.youtube.com/watch?v=0vGOmxZAIY8 

Skoky na lyžiach  
Skoky na lyžiach vznikli v nórskom meste Morgedal. Už 22. novembra 1808 bol stanovený prvý svetový 
rekord, ktorý dosiahol nórsko-dánsky armádny dôstojník Olaf Rye, ktorý doskočil do diaľky 9,5 metra. Pre 
porovnanie, aktuálny svetový rekord z r. 2017 drží Rakúšan Stefan Kraft, ktorý doskočil 253,5 m! 
Prvá súťaž sa konala v r. 1862 a súčasťou zimnej olympiády sú skoky na lyžiach od r. 1924. 
Hodnotenie sa vytvára na základe súčtu dvoch údajov: bodov za dĺžku skoku a bodov za štýl. Tieto body 
udeľujú rozhodcovia. 
Výška mostíka býva 90 – 120 m, skokani však nikdy nie sú nad zemou vo výške viac ako 3 – 4,5 m, keďže 
svojím skokom kopírujú svah. 
https://www.youtube.com/watch?v=vCNqB2oBlTM 

V roku 1988 sa na olympiádu v Calgary dostal aj Brit Eddie Edwards. Od malička bolo jeho snom zúčastniť 
sa olympiády a bolo mu jedno, v akej disciplíne. Keďže v skokoch na lyžiach nikto v Británii nesúťažil, 
rozhodol sa túto disciplínu natrénovať. Bežne sa začína v šiestich rokoch, on začal až po 20-tich. Za rok 
natrénoval skok na 70 m mostíku a splnil limit doskoku 61 m, vďaka čomu sa dostal na olympiádu. Priamo 
na olympiáde sa potom rozhodol aj prvýkrát v živote skákať na 90 m mostíku. Jeho doskoky boli veľmi 
malé (aj keď stačili na britský olympijský rekord, keďže pred ním nikto iný neskákal), no stal sa veľmi 
obľúbeným u divákov najmä za to, že opäť vrátil do olympiády radosť zo športu a myšlienku toho, že sa jej 
môže zúčastniť každý. Dostal aj prezývku „Eddie the Eagle“, teda orol Eddie.  
https://www.youtube.com/watch?v=L1aWsFpg3To 

*Úloha č.20*  

Severská kombinácia 
Aj táto disciplína, ako väčšina zimných športov, vznikla v Nórsku. Združuje skoky na lyžiach a beh na 
lyžiach, pretekár musí absolvovať obe tieto disciplíny, ktoré sa potom vyhodnotia spolu. 

*Úloha č.21*  
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Curling 
Curling je kolektívny šport, v ktorom sa snažia hráči dopraviť curlingové kamene čo najpresnejšie do 
vyznačeného priestoru pripomínajúceho terč. Začiatky tejto hry siahajú do 16. storočia, keď sa tento šport 
hrával na zamrznutých škótskych jazerách. Najstarší curlingový kameň, o ktorom sa vie, pochádza z 
roku 1511 a je na ňom maľba od slávneho holandského maliara Pietera Breughela. K vzniku curlingu prišlo 
vďaka zákazu golfu v roku 1457, ktorý bol vydaný škótskym parlamentom.  
Curling sa hrá na špeciálne upravenej ľadovej ploche. Hrajú proti sebe dva štvorčlenné tímy. Každý je 
vybavený 8 kameňmi, ktoré sú farebne odlíšené od kameňov súpera. Každý hráč má metličku na zametanie 
povrchu dráhy a špeciálnu obuv s hladkým povrchom podrážky, aby bol umožnený jednoduchší pohyb hráča 
po ľade. Stretnutie sa hrá s alebo bez časového limitu (podľa typu súťaže) a na stanovený počet kôl (endov, 
z angl. „end“ –   koniec). 
Najdôležitejšie je odhodiť kamene z jedného konca dráhy do terča podobného lukostreleckému terču na 
druhom konci dráhy, s účelom priblížiť svoj kameň čo možno najbližšie k stredu kruhov, a pritom bližšie 
ako sú umiestnené kamene protivníka. Za takéto kamene sa potom získavajú body. Po odohraní stanoveného 
počtu endov sa sčítajú všetky získané body a vyhráva tím s najväčším bodovým ziskom.  

História 
https://www.youtube.com/watch?v=QPEg9vppji8  
Výroba kameňov kedysi 
https://www.youtube.com/watch?v=8qxcpvmNzIs 
Súčasnosť: 
https://www.youtube.com/watch?v=uj-U45zUxP4 
*Úloha č.22*  

Ľadový hokej 
Ľadový hokej je kolektívny šport. Hrá ho 6 hráčov na každej strane - brankár, pravý obranca, ľavý obranca, 
pravý krídelník, ľavý krídelník a center. Vyhráva družstvo, ktoré dá v určenom čase viac gólov. 
Za vznik ľadového hokeja sa najčastejšie udáva dátum 3. marec 1875 kedy sa v Montreale v Kanade odohral 
prvý organizovaný hokejový zápas. Prvé kluby zakladali študenti kanadských univerzít, v roku 1878 tiež 
vypracovali prvé pravidlá.  
V Európe sa prvý zápas odohral o niekoľko rokov neskôr. Tiež proti sebe hrali študenti univerzít – odvekí 
rivali z univerzít v mestách Oxford a Cambridge.   
V roku 1892 vtedajší generálny guvernér Kanady Lord Frederick Arthur Stanley, ktorého synovia a dcéra 
boli hokejovými fanúšikmi, venoval dnes už legendárny Stanleyho pohár. Tradícia odovzdávania Stanleyho 
pohára pokračuje až dodnes, kedy sa udeľuje víťazovi sezóny NHL (národnej hokejovej ligy v Severnej 
Amerike). 
Ľadový hokej v Európe získal väčšiu popularitu až vtedy, keď piati synovia Lorda Fredericka Arthura 
Stanleyho v roku 1895 priniesli ľadový hokej do Veľkej Británie a aj v európskych krajinách začali vznikať 
hokejové tímy, súťaže a ligy. 
Amatérske hokejové ligy sa potom postupne začali meniť na profesionálne. 

Toto krátke video zachytáva hokejový zápas z roku 1898. Všimni si úvodný text, v ktorom sa píše, kto ho 
natočil. Poznáš toho muža? Vieš, čím sa preslávil? https://www.youtube.com/watch?v=fIgeoQuAuDQ 

Zápas sa hrá na tretiny. V prípade rovnakého skóre sa na väčších podujatiach pridáva predĺženie. Ak sa 
nerozhodne ani počas neho, rozhodujú samostatné nájazdy jedného hráča na brankára. 
Hrá sa s gumeným pukom, ktorý musí mať presné rozmery: priemer 76,2 mm, hrúbku 25,4 mm a hmotnosť 
156 – 170 mm. 
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Kolekt%25C3%25ADv
https://sk.wikipedia.org/wiki/%25C5%25A0port
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Curlingov%25C3%25BD_kame%25C5%2588&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/16._storo%25C4%258Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/%25C5%25A0k%25C3%25B3tsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jazero
https://sk.wikipedia.org/wiki/1511
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pieter_Breughel&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Golf
https://sk.wikipedia.org/wiki/1457
https://www.youtube.com/watch?v=QPEg9vppji8
https://www.youtube.com/watch?v=8qxcpvmNzIs
https://www.youtube.com/watch?v=uj-U45zUxP4
https://sk.wikipedia.org/wiki/3._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/1875
https://sk.wikipedia.org/wiki/Montreal
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%25C3%25B3pa
https://sk.wikipedia.org/wiki/1892
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Frederick_Arthur_Stanley&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stanleyho_poh%25C3%25A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%25C3%25B3pa
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Frederick_Arthur_Stanley&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Frederick_Arthur_Stanley&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1895
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%25C3%25A9_kr%25C3%25A1%25C4%25BEovstvo
https://www.youtube.com/watch?v=fIgeoQuAuDQ


Priebeh hry kontrolujú viacerí rozhodcovia. Za porušenie pravidiel ukladá hlavný rozhodca tresty, počas 
ktorých sedí potrestaný hráč na trestnej lavici a jeho tím tak hrá na nejaký čas (väčšinou na 2 min, pri 
vážnejších priestupkoch 5 min) s menším počtom hráčov, teda v oslabení.  

Slovensko patrí medzi najlepšie hokejové krajiny, v roku 2002 sme získali zlatú medailu na majstrovstvách 
sveta: https://www.youtube.com/watch?v=QL-XhKBOzW4  

*Úloha č.23*  

Boby, sánkovanie a skeleton 
Boby sú tiež stará športová disciplína, ktorá vznikla v Anglicku v 60. rokoch 19. storočia. 
Preteká sa na bobovej dráhe, ktorú tvorí ľadové koryto. Moderné boby sú uzavreté, riadia sa pákou. 
Zasunutím páky dopredu sa uvoľnia gumové brzdy v ich zadnej časti a boby pridajú na rýchlosti. Pri pohybe 
pákou dozadu sa gumené brzdy trú o dráhu čím sa rýchlosť bobov spomaľuje. 
Svetový rekord v rýchlosti bol 201 km/h, bežne sa však preteká rýchlosťou približne 150 km/h. Pretekári 
musia dosiahnuť čo najrýchlejší čas. Súťaží sa v disciplínach: monoboby (pre jedného), dvojboby 
a štvorboby.  
https://www.youtube.com/watch?v=nIn9vmzWWSE 

Porovnaj si predošlé video s nasledujúcimi dvoma, ktoré zachytávajú históriu tohto športu: https://
www.youtube.com/watch?v=39tJ0-hJLi0 
https://www.youtube.com/watch?v=QPc5YJkNoqo 

V Calgary 1988 sa okrem „orla Eddieho“ postarali o obrovské prekvapenie svojou účasťou na olympiáde aj 
bobisti z Jamajky (možno si si ich všimol(a) aj v závere prvého videa). *Úloha č.24*  

O ich účasti na ZOH sa natočil aj film, ktorý dostal vtipný názov „Kokosy na snehu“. Pozri si ukážku 
z filmu o tom, ako sa zoznamovali s ľadom: https://www.youtube.com/watch?v=zwPrY_T8W1I 
Na záver svojej jazdy na olympiáde sa síce prevrátili, ale do cieľa si hrdo dokráčali po vlastných:  
https://www.youtube.com/watch?v=nm4DjRcmoPY   

Sánkovanie  
Sane nie sú kryté, tvorí ich tenká doska s oceľovými nožmi, ktoré kĺžu po ľadovej dráhe. Jazdí sa v nich 
poležiačky. Pretekár jazdí nohami napred a ovláda ich svojim telom. Sánkari dosahujú rýchlosť až 145 km/h. 
Snažia sa v preteku dosiahnuť čo najrýchlejší čas. 
https://www.youtube.com/watch?v=OO--Dm9HgAw 

V skeletone sa jazdí podobne ako na saniach, ibaže hlavou napred. Sane na skeleton sú tenšie a ťažšie. 
Pretekári dosahujú rýchlosť okolo 130 km/h. Dĺžka trate je približne 1300 m.  
https://www.youtube.com/watch?v=rwOTbxO44j8 

Zimná olympiáda Peking 2022  
 
V roku 2022 sa ZOH budú konať v Pekingu. Peking je hlavné mesto Čínskej ľudovej republiky a ak by si 
chcel(a) vedieť, ako sa správne vyslovuje, pusti si tento link: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Zh-Beijing.ogg


commons/8/8a/Zh-Beijing.ogg . Preto sa aj v angličtine píše „Beijing“ (vyslovuje sa „beidžin“). Viac 
o Pekingu sa dozvieš pri plnení úloh v pracovnom liste.   

*Úloha č.25* 

Zdroje textov: prevažne wikipedia 

Filmy: Kokosy na snehu (Cool Runnings, 1993), Orol Eddie (Eddie the Eagle, 2015)  

Iné linky:  
Ak máte chuť vypočuť si niečo na športovú tematiku, odporúčam reláciu Čo by bolo, keby som bol 
športovým komentátorom? https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11122/1433094 

Pracovné listy – zimné olympijské hry 

Úloha č.1 
Vytvor si na papier časovú os. Na tejto osi si budeme zaznačovať rôzne časové údaje týkajúce sa 
olympijských hier.  

Ak sa rozhodneš urobiť mierku „1 cm = 100 rokov“, odporúčam dĺžku pásky aspoň 3,5 dm a šírku 100 mm 
(môžeš rozstrihnúť papier A4 a zlepiť ho dokopy). V strede pásky si urob úsečku dlhú 300 mm. Zľava si 
odrátaj 9 dielikov širokých 1 cm – 9. dielik označ ako rok 0. Všetko na časovej osi od nuly doľava budú 
roky pred naším letopočtom (pred Kristom) a od nuly napravo vyznač 21 dielikov, čo budú roky nášho 
letopočtu (po Kristovi).   

Úloha č.2 
1. Starovekí Gréci maľovali rôzne výjavy z olympijských hier aj na riad, napríklad na nádoby na vodu, na  
  vázy, na ozdobné taniere. Pokús sa aj ty namaľovať takýto výjav. Pozri návody v tvorivej časti.  

2. Vytvor si vlastný olivový veniec pre víťaza z papiera. Pozri návody v tvorivej časti.  
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Úloha č.3 
Olympijské hry sa konali pravidelne každé štyri roky približne v rokoch 776 pred Kr. až 394 po Kr. Koľko 
je to rokov? Vyznač si tieto roky na časovej osi, môžeš si k nim aj napísať danú udalosť (napr. „začiatok 
OH“, „koniec OH“).  
Koľko olympijských hier sa za ten čas mohlo uskutočniť? Môžeš si sem zapísať svoj výpočet, alebo si 
pomôž časovou osou.  

Úloha č.4 
Pierre de Coubertin založil Medzinárodný olympijský výbor v roku 1894 a v roku 1896 sa konali v Aténach 
prvé moderné olympijské hry. V ktorom storočí to bolo? Koľko rokov prešlo od založenia MOV? Vyznač si 
na časovej osi rok 1896 aj rok 1924, kedy sa konali prvé zimné olympijské hry. 

Úloha č.5 
V tejto úlohe je uvedených zopár dejísk olympijských hier. Zoraď ich podľa rokov, v ktorých sa OH konali. 
Nájdi mestá v atlase a podľa toho, kde sa nachádzajú, skús určiť, či sa tam konali zimné alebo letné hry. Na 
mapke v pracovnom liste si vyfarbi príslušné štáty – tie, kde sa konali letné olympijské hry si vyfarbi jednou 
farbou a zimné olympijské krajiny inou farbou.  

Sapporo 1972, Atény 1896, Moskva 1980, Rio de Janeiro 2016, Los Angeles 1932, Innsbruck 1964, 
Mexico City 1968, Soul 1988, Sydney 2000, Calgary 1988, Helsinki 1952, Chamonix 1924, Sarajevo 1984, 
St.Moritz 1928 

1. ______________________   

2. ______________________   

3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. ______________________ 

6. ______________________ 

7. ______________________ 
8. ______________________ 

9. ______________________ 

10. ______________________  
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11. ______________________ 

12. ______________________ 

13. ______________________ 

14. ______________________ 

 

Sú tu zastúpené všetky kontinenty? Môžete diskutovať o tom, na čo ste prišli. 
Úloha č.6 
1. Porozmýšľaj, z čoho by sa dali vyrobiť olympijské kruhy. Fantázii sa medze nekladú. Môžeš si pomôcť aj 
návodmi v tvorivej časti.  

2. Takto vyzerajú niektorí z maskotov olympijských hier.  
  
  
           Rio de Janeiro – Vinicius a Tom      Nórsko - Håkon and Kristin     Moskva – Miša 
 

   
Akého maskota by si vytvoril(a), ak by sa olympiáda konala na Slovensku? Môžeš ho nakresliť sem, alebo  
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  vyrobiť inou technikou.  

Úloha č.7 
Vypočuj si olympijskú hymnu a skús určiť aspoň zopár hudobných nástrojov, ktoré v nej počuješ. Potom si 
pozri video a over si, či si mal(a) pravdu. 
https://www.youtube.com/watch?v=Yy1VkR6EgNM 

Úloha č.8 
Vyrob vlastnú medailu (alebo aj viac) pre niekoho z tvojho okolia, kto si ju podľa teba zaslúži. Na medailu 
môžeš niečo nakresliť alebo napísať svoj oceňujúci odkaz. Môžeš si vymyslieť aj slávnostný ceremoniál, na 
ktorom mu ju odovzdáš. Materiálom na výrobu môže byť napríklad papier, výkres alebo kartón. 
Úloha č.9 

S olympiádou sa spájajú dve heslá (mottá). Čo myslíš, ktoré z týchto šiestich to sú? 
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Iný kraj, 
iný mrav.

Citius, altius, fortius. 
(Rýchlejšie, vyššie, 
silnejšie.)

Cogito ergo sum. 
(Myslím, teda som.)  

Alea iacta est. 
(Kocky sú 
hodené.)

https://www.youtube.com/watch?v=Yy1VkR6EgNM


Aký jazyk okrem slovenčiny je použitý v heslách? Čo o ňom vieš? 

Nájdeš medzi nimi aj známe slovenské príslovie? Aký je jeho význam? 

Úloha č.10 
Predtým, ako sa pustíme do objavovania samotných športov, precvič si zopár anglických slov. Možno ich už 
poznáš, možno nie. Stretneme sa s nimi pri názvoch niektorých (najmä modernejších) športov. Správnosť 
úlohy si môžeš overiť, keď budeme postupne odhaľovať názvy jednotlivých športov.  

Match the word with its meaning. (Spoj slovo s jeho významom.) 
  
snow  board  short  speed  track  skating  air 

 obor, obrovský  veľký  doska  lyžovanie  sneh 

  trať  korčuľovanie  terénny*  voľný, slobodný  

    svah   krátky   rýchly             vzduch   

slope  big   cross  skiing  free  giant 

*v súvislosti so športom, inak znamená aj kríž, krížový 
Niektoré z týchto slov sa už „poslovenčili“ a píšu sa ako ich počujeme, napr.  
snowboarding alebo short track.  Čo myslíš, ako vyzerá ich poslovenčená verzia? Skús si ju napísať. 

_______________________    _______________________  
Úloha č.11 
Zoraď disciplíny podľa abecedy (od A po Z).  
curling, krasokorčuľovanie, alpské lyžovanie, hokej, skoky na lyžiach, rýchlokorčuľovanie, snoubording, beh 
na lyžiach, sánkovanie, biatlon, akrobatické lyžovanie, bobovanie, skeleton 
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Nie je dôležité 
vyhrať, ale 
zúčastniť sa.

A predsa sa točí! 



Úloha č.12 
1. Zaznač si na časovú os prvú historickú zmienku o korčuľovaní.  

2. Nájdi si vhodnú skladbu (napríklad tvoju obľúbenú) a skús si pripraviť vlastnú krasokorčuliarsku „jazdu“. 
Ak máš možnosť ísť na ľad alebo na kolieskové korčule, bude to skvelé. Postačí však aj jedna väčšia 
miestnosť, trávnik či ulica. Nezabudni na kostým a na rôzne krasokorčuliarske triky (piruety, skoky). 

Úloha č.13 
Určite si si všimol/la, že v rýchlokorčuľovaní je v zákrutách dôležité, aby pretekári prekladali nohu cez nohu 
(šetria tým čas aj priestor a neznižujú zbytočne rýchlosť). Ak máš možnosť vyskúšať si to na ľade alebo na 
kolieskových korčuliach, skús sa naučiť prekladať. Uvidíš, ako to zrýchli tvoje korčuľovanie. 

Úloha č.14  
Vo vytrvalostných disciplínach jazdia muži a ženy na rôznych dĺžkach trate. Skús prísť výpočtom na to, 
koľko kilometrov tieto trate majú.  

Muži:        Ženy: 
25 . 2 – 35 =       km      1 desatina zo 100 km =         km  
5 . 20 : 2 =      km*      1 tretina z 90 km =         km 

* V tomto príklade si daj pozor – násobenie a delenie síce uprednostňujeme pred sčítaním a odčítaním, ale 
voči sebe navzájom sú rovnocenné. Ak nemáme v príklade zátvorky, počítame rad-radom zľava doprava.   

Úloha č.15 
1. Narysuj biatlonové terče. Terč na streľbu v ľahu má priemer 45 mm a v stojí 115 mm. Takéto terče si 
môžeš narysovať aj na osobitný papier a vystrihnúť si ich. Skús potom ísť von, pripevniť ich na stenu domu 
alebo na strom a odmerať si vzdialenosť 50 m. Predstav si, že by si mal(a) do takéhoto terča trafiť :) 
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2. Vyrob si vlastnú biatlonovú dráhu. Pozri si návod v nápadoch na tvorbu. 

Úloha č.16 
1. Zaznač si na časovej osi rok, kedy sa alpské lyžovanie po prvýkrát dostalo na zimnú olympiádu. 

2.Vytvor si slalomovú dráhu, priprav si aspoň 10 tyčiek (palíc alebo aspoň kameňov) a rozmiestni ich vo 
vzdialenosti 13 m od seba. Vyskúšaj si odstopovať, ako rýchlo slalom prejdeš. Ak môžeš takúto dráhu urobiť 
priamo na kopci, tak to bude ešte lepšie.  

Úloha č.17 
Vyznáš sa v cudzích jazykoch? Otestuj sa! Popros niekoho, aby ti pustil video, v ktorom komentátori 
v rôznych jazykoch opisujú neuveriteľné víťazstvo Ester Ledeckej. Skús uhádnuť, o aký jazyk sa jedná. Na 
obrazovku sa nepozeraj, keďže jazyky sú tam napísané. Môžeš si potom pomocou videa svoje odpovede 
overiť. 

1. 0:00 – 0:36 _______________________ 

2. 0:36 – 1:10 _______________________ 

3. 1:50 – 2:22 _______________________ 

4. 2:22 – 3:01 _______________________ 

5. 4:16 – 4:51 _______________________ 
6. 6:43 – 7:20 _______________________ 

7. 7:20 – 7:56  _______________________ 

8. 7:56 – 8:32  _______________________ 

9. 9:08 – 9:46  _______________________ 

10. 9:46 – 10:21  _____________________ 
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Úloha č.18 
Skús vymyslieť slovenské názvy pre tieto tri disciplíny:  

slopestyle - __________________   big air - __________________   skikros - ___________________ 

Úloha č.19 
1. Predtým, ako si prečítame, čo je to snoubording, skúsme napísať definíciu podľa seba. Definícia by mala 
byť jednoduchým, základným a zároveň čo najpresnejším opisom predmetu alebo javu. Čo je teda podľa 
teba snoubording? Svoju definíciu si potom môžeš porovnať s definíciou v texte. V čom sa zhodujú a v čom 
sú odlišné? 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Zaznač si vznik prvého snoubordu na časovú os. 

Úloha č. 20 
1. Zaznač si rok, kedy bol stanovený prvý rekord v skoku na lyžiach, na časovú os. 
2. Vypočítaj rozdiel medzi prvým svetovým rekordom a aktuálnym svetovým rekordom v dĺžke skoku na 
lyžiach: 

Úloha č.21 
Nájdi v dvoch vetách o disciplíne „severská kombinácia“ všetky podstatné mená. Zapíš si ich pod seba 
v tom tvare, v akom sa nachádzajú v texte (dve podstatné mená, ktoré sa v texte nachádzajú v úplne 
rovnakej forme stačí napísať iba raz). Potom urči ich číslo, rod a pád.  
Ak sa medzi nimi nachádza aj vlastné podstatné meno, označ ho hviezdičkou.  

Aj táto disciplína, ako väčšina zimných športov, vznikla v Nórsku. Združuje skoky na lyžiach a beh na 
lyžiach, pretekár musí absolvovať obe tieto disciplíny, ktoré sa potom vyhodnotia spolu. 

Podstatné meno    Číslo   Rod   Pád 

_______________________     ______________        ______________        ______________ 

_______________________     ______________        ______________        ______________ 

_______________________     ______________        ______________        ______________ 

_______________________     ______________        ______________        ______________ 

_______________________     ______________        ______________        ______________ 

_______________________     ______________        ______________        ______________ 

_______________________     ______________        ______________        ______________ 
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_______________________     ______________        ______________        ______________ 

_______________________     ______________        ______________        ______________ 
Úloha č.22 
1. Zaznač si rok, z ktorého pochádza najstarší dochovaný curlingový kameň, na časovú os. 

2. Vytvor si vlastné curlingové ihrisko a kamene. Pozri sa do tipov a návodov na tvorenie.  

  
Úloha č.23 
1. Zaznač si na časovej osi rok, v ktorom sa odohral prvý oficiálny hokejový zápas. 

2. Koľko približne trvá bežný hokejový zápas, keď vieme, že sa hrá na tretiny, jedna tretina trvá 20 minút 
čistého času a medzi tretinami sú 15-minútové prestávky? 

3. Narysuj puk podľa predpísaného rozmeru – priemer puku je 76,2 mm. 

4. Vytvor si vlastnú hokejovú plochu, hokejky a bránky a zahrajte si zápas. Skúste si skrátiť časy tretín na 5 
minút alebo hrajte systémom „kto dá ako prvý 5 (10) gólov“. Návod na výrobu klziska si pozri v časti 
s tvorbou. 

Úloha č.24 
1. Nájdi si v atlase krajinu Jamajka. Porozmýšľaj, prečo účasť jamajských bobistov na zimných 
olympijských hrách vyvolala takú senzáciu.  
V letných olympijských hrách je Jamajka veľmi úspešnou krajinou – má neuveriteľne rýchlych bežcov 
a bežkyne a šikovných atlétov. 

2. Dokážeš si na časovej priamke zaznačiť 60. roky 19. storočia? Vtedy sa totiž začali ľudia súťažne 
venovať bobovaniu a sánkovaniu. 
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Úloha č.25 
1. Nájdi v atlase Čínsku ľudovú republiku. Čo by si o vedel(a) z atlasu vyčítať o jej povrchu? Nájdeš aj 
mesto Peking? V ktorej časti Číny sa nachádza? Určuj podľa svetových strán. 

2. Čo myslíš, ako je to s časovým posunom? Vieš vyčítať z atlasu, aký je čas v Pekingu, keď je u nás: 
 a) 3:30 hod   b) 10.20 hod   c) 17:45 hod ? 

2. V Číne sa používa znakové písmo. Skús si prepísať čínsky názov Pekingu: 北北京  

3. Prídavné meno od slova Peking sa píše pekinský (čiže vypadáva písmeno g). V slovenčine je to bežný jav, 
keď je na konci podstatného mena g a k a prídavné meno tvoríme príponou -ský. Znie to náročne, však? Ale 
určite si sa už s takým niečím mohol(a) stretnúť. Napríklad vo vlastivede. Keď u nás vládli Habsburgovci 
alebo sa podpisovala dohoda o samostatnom národe Čechov a Slovákov v meste Pittsburgh.  

Skús si to a napíš tieto prídavné mená správne:  

(Habsburg) ........................................ monarchia  (Štarsburg)  ........................................ dohovor 

(Pittsburgh) ........................................ dohoda  (Norimberg) ........................................ zákony 

4. Peking sa rozprestiera na veľmi veľkom území. Zasahuje aj do horskej oblasti. Toto sú tri najvyššie vrchy 
v jeho okolí. Zoraď ich od najvyššieho po najnižší. 

Chaj-tchuo-šan = 2 241 m n. m. Wu-ling-šan = 2 116 m n. m.  Ling-šan = 2 303 m n. m. 

5. Chceš vedieť, koľko má Peking obyvateľov? Vypočítaj príklady, výsledky doplň do rámikov a dozvieš sa 
to.  

30 : 5 . 2 - 10 =   

(37 - 2) : 7 =   

 (63 – 13) : (2 . 5) =   

(553 – 153) : 100 = 

(38 + 17 - 29) . 0 =  

2 . (25 : 5) : 2 =       Skús toto číslo napísať aj slovom: 

(100 – 19) : 9 =        

264 – 158 – 100 =     ....................................................................................................... 
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6. Toto je maskot ZOH v Pekingu 2022.  
    Volá sa Bing Dwen Dwen (bing – ľad, čistota a dwen dwen – deti).   
    Porozprávajte sa o tom, aké zviera predstavuje, prečo si ho vybrali  
    za maskota a čo znamená jeho názov.  

Záver 
Čo bolo pre teba najzaujímavejšie? Bolo niečo, čo ťa pobavilo? Zaujal ťa nejaký šport a chcel(a) by si 
si ho vyskúšať? Je nejaký šport, ktorý by si neskúsil(a) za žiadnu cenu?  

Návody na tvorbu: ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY 

Olivový veniec 
Vyrába sa zo zeleného papiera. Nastrihaj si lístky rôznych veľkostí (na jednoduchší veniec môžu byť 
pozdĺžne lístočky rovnakej veľkosti), prípadne aj rôznych odtieňov zelenej farby. Odmeraj si obvod hlavy 
a podľa toho odstrihni pás papiera, na ktorý budeš lístočky lepiť. Pred nalepovaním lístočkov si pás papiera 
zlep alebo zoši zošívačkou. 

 

        jednoduchší      zložitejší 
  

Staroveké olympijské športové disciplíny 
Môžeš si vyrobiť vázu alebo tanier.  
Vázu si nakresli na výkres, namaľuj podkladovou farbou v odtieni do oranžova a po uschnutí si ceruzkou 
predkresli maľbu a ornamenty. Potom ich vymaľuj čiernou farbou. Na záver vázu vystrihni. 
Na tanier budeš potrebovať jednorazový papierový tanier. Postupuj rovnako ako pri maľbe vázy. Na záver 
už nemusíš nič vystrihovať. 

Tu sú tipy, ako môžu vyzerať tvoje maľby jednotlivých disciplín: 
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Takto môžu vyzerať výsledné diela: 

   

 
 

Môžeš sa inšpirovať týmito ornamentmi: 
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Olympijské kruhy 
Základné pokyny pre výrobu olympijských kruhov sú takéto:  
- modrý kruh je vľavo hore, čierny kruh je vedľa modrého v strede zástavy, červený kruh je vedľa čierneho. 
žltý kruh prepája modrý a čierny kruh, zelený kruh spája čierny a červený kruh. 
 
Môžeš použiť rôzne techniky a nápady: 
- z rolky od toaletného papiera 
- obložené chlebíčky 
- medovníčky 
- papierová reťaz 
- vlastný nápad  

 
 

Biatlon 
Nájdi si vonku miesto pre veľký okruh a rovnomerne na ňom rozmiestni štyri stanovištia  

(alebo len jedno a okruh budeš 4-krát opakovať). Urob si štartovú/cieľovú čiaru a na každom stanovišti tiež 
čiaru, odkiaľ budeš triafať na „terč“. Terče môžu byť vedrá alebo nejaké vyznačené miesto na zemi, tvojimi 
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nábojmi môžu byť menšie kamene alebo tenisové loptičky, ak ich máš dosť. Priprav si na každú streľbu 5 
kameňov (loptičiek). Okrem toho si mimo dráhy vyznač aj trestný okruh, ktorý budeš musieť zabehnúť za 
každý netrafený terč. Potom popros niekoho, kto ti tvoj výkon odstopuje. Môžeš do pretekov zapojiť aj 
ostatných členov rodiny. 

Curling 
Budeš potrebovať: paličky do nanukov (alebo špajle), formičky na ľad a dve potravinárske farbivá (prípadne 
môžeš použiť vodovky alebo prírodné farbivá – kurkumu a červenú papriku, vodu z cvikly alebo z fialovej 
kapusty). Ak nemáte doma formičky na ľad, vystačíš si aj s nádobkami od jogurtov (naplň ich len do výšky 
približne 3 – 4cm), silikónovými formičkami na muffiny a pod. 

Budeš potrebovať 8 a 8 (ak nemáš naraz toľko formičiek, tak pokojne menej) ľadových „kameňov“ – 
zamiešaj vodu s dvoma farbami, nalej do formičiek a ku kraju zapichni paličku alebo špajlu – podľa veľkosti 
formičiek ich môžeš aj skrátiť. Nechaj ich v mrazničke zamrznúť.  

Zatiaľ si priprav „plochu“. Poraď sa s rodičmi, či súhlasia s týmto postupom, ak nie, skúste vymyslieť iný 
spôsob označenia terča. Modrou, červenou a čiernou vodovkou alebo temperkou si urob na jednom konci 
vane terč. Na druhý koniec si urob štartovaciu čiaru. Použi farby, ktoré sa dajú dobre zmyť! 

Keď budú „kamene“ hotové, môžete sa pustiť do hry. Zjednodušené pravidlá nájdeš v texte o športových 
disciplínach. Podrobnejšie pravidlá nájdeš na internete tu: https://sk.wikipedia.org/wiki/Curling alebo tu: 
http://www.curlingshop.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=8%3Apravidla-
curlingu&catid=1%3Acurling-pre-kadeho&Itemid=1&lang=sk . 

 

Hokej 
Budeš potrebovať tácku s vyšším okrajom, prípadne nejakú plastovú misku, vodu, výkres, farbičky, gombík, 
drôtik, drevené lyžičky alebo pevnejší kartón.  

Na dno misky si daj výkres s nakreslenými čiarami a bránkoviskom. Nalej na dno vodu tak, aby pokrývala 
celú plochu a daj zamraziť. Zatiaľ si z drôtika skús vyrobiť bránky. Hokejky môžeš vyrobiť buď 
z drevených lyžíc (kúsok z lyžice odlomíš), alebo vystrihnúť z kartónu. Keď bude ľad zamrznutý, stačí už 
len nájsť správny gombík a spustiť časomieru.  
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Program slovenských športovcov na ZOH Peking 2022 

Zdroj: https://sportnet.sme.sk/spravy/slovensko-kompletny-program-kalendar-zoh-peking-2022/  

Piatok 4. február (deň 0) 

Sobota 5. február (deň 1) 

Nedeľa 6. február (deň 2) 

ČAS DETAIL

13:00 otvárací ceremoniál

ČAS MENO ŠPORT DISCIPLÍNA DETAIL

3:45 Klaudia Medlová snoubording slopestyle - kval.

10:00 Slovensko biatlon štafeta mix

12:10 Jozef Ninis sánkovanie 1. a 2. jazda

12:10 Marián Skupek sánkovanie 1. a 2. jazda
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Pondelok 7. február (deň 3) 

Utorok 8. február (deň 4) 

Streda 9. február (deň 5) 

ČAS MENO ŠPORT DISCIPLÍNA DETAIL

8:00 Ján Koristek beh na lyžiach skiatlon 15 km+15 km

12:30 Jozef Ninis sánkovanie 3. a finálová jazda

12:30 Marián Skupek sánkovanie 3. a finálová jazda

ČAS MENO ŠPORT DISCIPLÍNA DETAIL

3:15/6:45 Petra Vlhová zjazdové lyžovanie obr. slalom - 1.+2. kolo

3:15/6:45 Petra Hromcová zjazdové lyžovanie obr. slalom - 1.+2. kolo

3:15/6:45 Rebeka Jančová zjazdové lyžovanie obr. slalom - 1.+2. kolo

10:00 Paulína Fialková biatlon vytrvalostné preteky

10:00 Ivona Fialková biatlon vytrvalostné preteky

10:00 Veronika Machyniaková biatlon vytrvalostné preteky

10:00 Henrieta Horvátová biatlon vytrvalostné preteky

12:50 Katarína Šimoňáková sánkovanie 1. a 2. jazda

ČAS MENO ŠPORT DISCIPLÍNA DETAIL

4:00 Andreas Žampa zjazdové lyžovanie super-G

9:00 Peter Mlynár beh na lyžiach šprint - kval.

9:00 Alena Procházková beh na lyžiach šprint - kval.

9:00 Barbora Klementová beh na lyžiach šprint - kval.

9:00 Kristína Sivoková beh na lyžiach šprint - kval.

9:30 Matej Baloga biatlon vytrvalostné preteky

9:30 Šimon Bartko biatlon vytrvalostné preteky

9:30 Tomáš Sklenárik biatlon vytrvalostné preteky

9:30 Michal Šima biatlon vytrvalostné preteky

12:50 Katarína Šimoňáková sánkovanie 3. a finálová jazda

ČAS MENO ŠPORT DISCIPLÍNA DETAIL

3:15/6:45 Petra Vlhová zjazdové lyžovanie slalom - 1.+2. kolo

3:15/6:45 Petra Hromcová zjazdové lyžovanie slalom - 1.+2. kolo

3:15/6:45 Rebeka Jančová zjazdové lyžovanie slalom - 1.+2. kolo

13:20 Tomáš Vaverčák, Matej Zimij sánkovanie 1. a finálová jazda
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Štvrtok 10. február (deň 6) 

Piatok 11. február (deň 7) 

Sobota 12. február (deň 8) 

Nedeľa 13. február (deň 9) 

Pondelok 14. február (deň 10) 

ČAS MENO ŠPORT DISCIPLÍNA DETAIL

9:40 SVK - FIN hokej skupina C

14:30 Slovensko sánkovanie tímová súťaž

ČAS MENO ŠPORT DISCIPLÍNA DETAIL

4:00 Petra Vlhová zjazdové lyžovanie super-G

4:00 Rebeka Jančová zjazdové lyžovanie super-G

4:00 Petra Hromcová zjazdové lyžovanie super-G

8:00 Peter Mlynár beh na lyžiach 15 km klasicky

8:00 Ján Koristek beh na lyžiach 15 km klasicky

9:40 SVK - SWE hokej skupina C

10:00 Paulína Fialková biatlon šprint

10:00 Ivona Fialková biatlon šprint

10:00 Veronika Machyniaková biatlon šprint

10:00 Henrieta Horvátová biatlon šprint

ČAS MENO ŠPORT DISCIPLÍNA DETAIL

10:00 Matej Baloga biatlon šprint

10:00 Šimon Bartko biatlon šprint

10:00 Tomáš Sklenárik biatlon šprint

10:00 Michal Šima biatlon šprint

ČAS MENO ŠPORT DISCIPLÍNA DETAIL

2:30 Viktória Čerňanská boby 1. a 2. jazda

3:15/6:45 Adam Žampa zjazdové lyžovanie obr. slalom

3:15/6:45 Andreas Žampa zjazdové lyžovanie obr. slalom

5:10 SVK - LAT hokej skupina C

10:00 ženy biatlon stíhacie preteky

11:45 muži biatlon stíhacie preteky
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Utorok 15. február (deň 11) 

Streda 16. február (deň 12) 

Štvrtok 17. február (deň 13) 

Piatok 18. február (deň 14) 

Sobota 19. február (deň 15) 

Nedeľa 20. február (deň 16) 

ČAS MENO ŠPORT DISCIPLÍNA DETAIL

2:30 Viktória Čerňanská boby 3. a finálová jazda

2:30 Klaudia Medlová snoubording big air - kval.

ČAS MENO ŠPORT DISCIPLÍNA DETAIL

10:00 Slovensko biatlon štafeta mužov

ČAS MENO ŠPORT DISCIPLÍNA DETAIL

3:15/6:45 Adam Žampa zjazdové lyžovanie slalom - 1.+2. kolo

3:15/6:45 Andreas Žampa zjazdové lyžovanie slalom - 1.+2. kolo

10:00 Slovensko beh na lyžiach tímový šprint klasicky

10:00 Slovensko biatlon štafeta žien

ČAS MENO ŠPORT DISCIPLÍNA DETAIL

3:30/7:00 Petra Vlhová zjazdové lyžovanie superkombinácia

ČAS MENO ŠPORT DISCIPLÍNA DETAIL

10:00 muži biatlon hromadný štart

ČAS MENO ŠPORT DISCIPLÍNA DETAIL

4:00 Slovensko zjazdové lyžovanie tímová súťaž

7:00 Ján Koristek beh na lyžiach hromadný štart

10:00 ženy biatlon hromadný štart

ČAS MENO ŠPORT DISCIPLÍNA DETAIL

7:30 Alena Procházková beh na lyžiach hromadný štart

ČAS DETAIL
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Zdroje obrázkov: 
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https://cz.depositphotos.com/45073253/stock-illustration-ancient-greek-border-ornaments-meanders.html 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z87tn39/articles/z36j7ty 
https://artsycraftsymom.com/11-easy-olympic-crafts-for-kids/ 
https://prettyprovidence.com/20-olympic-crafts-and-recipes-your-kids-will-love/ 
https://www.muminthemadhouse.com/simple-olympic-crafts-for-kids/ 
https://sk.pinterest.com/pin/203225001919347951/ 
https://www.activityvillage.co.uk/olympic-ring-paper-chain 
https://alphamom.com/family-fun/crafts/winter-olympics-craft-ice-cube-curling-in-your-bath/ 
https://alphamom.com/family-fun/crafts/winter-olympics-craft-ice-cube-curling-in-your-bath/ 
https://sk.pinterest.com/pin/127226758209164484/ 

a Wikipedia 

13:00 záverečný ceremoniál

ČAS MENO ŠPORT DISCIPLÍNA DETAIL
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