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Splò si stezku 
Pokud si proèteš celý èlánek a zvládneš uvedené aktivity, splníš si nìkteré body oblastí Fyzická zdatnost a Moje pomoc druhým.

Jak na stezku?




Všechno to zaèalo už nìkdy v osmém století pøed naším 

letopoètem v øecké Olympii. Ve starovìkém Øecku vládla 

myšlenka, že úspìšný èlovìk by mìl být nejen vzdìlaný a chytrý, 

ale také ve formì. Ve školách se mimo jiné pìstovaly rùzné sporty, 

a to hlavnì atletika. A protože už staøí Øekové byli soutìživí, rádi 

porovnávali svoje síly v závodech. Nejvìtší z tìchto závodù se 

konaly v Olympii. Závodilo se hlavnì v atletice.

V pořádání her se střídají různé 
státy celého světa. Pořádající 
zemi vybírá z kandidátů olympij-
ská komise. Je to velká událost, 

na kterou se musí vybraný stát 
začít připravovat i více než deset 

let dopředu. Staví se nová sportoviště i ubytování pro sportovce a návštěvníky 
her. Všechno to sice stojí mnoho peněz, ale pro pořádající zemi je to veliká čest, moci olympijské hry hostit. Také se na hostitel-
ské město na několik týdnů soustředí pozor-nost celého světa a to se počítá. Sportovci pořádající země se pak mohou zúčastnit 
všech kolektivních sportů na hrách, i kdyby neprošli kvalifikačními zápasy.

Proč ale olympijské hry zajímají tolik lidí? Ne každý přece sleduje sportovní utkání 
nebo přenosy z různých závodů. Na olympij-ských hrách je velice důležitá jedna myšlen-ka. Proč na několik týdnů neodložit všechny spory mezi národy a utkat se pro jednou na sportovním poli? Po dobu olympijských her je zvykem dodržovat všeobecný mír (bohu-žel to nefunguje docela v celém světě, ale většina zemí dokáže svoje spory na tuto 

dobu odložit). Poselstvím her je také čestné soutěžení podle pravidel. 

Novodobé dějiny her začínají v 19. století. 

První letní olympiáda se konala v roce 1896, 

tedy už před 116 lety! Před 88 lety se k 

této tradici připojila také zimní olympiáda. 

Sportovní aktivity na olympijských hrách se 

od té doby hodně změnily, některé zůstaly, 

jiné přibyly. 

V jakých disciplínách se soutěžilo na prvních 

novodobých hrách v roce 1896 v Athénách? 

A v čem se bude soutěžit letos v Londýně? 

Současné sportovní disciplíny najdeš 

vyobrazené v pracovním listu, poznáš je?

Během historie starověkých 

olympijských her se připo-

jili i lidé z různých okolních 

zemí, Syřané, Féničané, 

Ilyrové, Afričané, Babyloňané 

a možná i další. Již tehdy 

se během hry dodržoval mír 

mezi zúčastněnými zeměmi. 

Olympijské hry mají tedy 

velkou historii.

Zjistìte, 

v jakých disciplí-

nách se soutìžilo na 

starovìkých hrách. 

Které z nich jste 

už zkoušeli?



K zamyšlení
• Slyšeli jste nìkdy o olympijských hrách v Mnichovì 

v roce 1972? Èím byly zvláštní? Zjistìte 
o nich nìco. Promluvte s družinou o tom,
co jste o nešśastné události na tìchto 

hrách zjistili. Co si o tom myslíte?
• Co je to doping pøi sportu? Zkuste najít

pøíklady látek, které nesmí sportovci
užívat, a jaké mají efekty. Proè si
myslíte, že jsou na olympijskýchhrách takové látkyzakázané?

Olympiáda není jen o soutěžení národů. Samozřejmě je to i velký svátek sporu, který nás může inspirovat ke zlepšení své kondice a sportovních výkonů!Profesionální sportovci věnují svému tréninku mnohohodin každý den. Proč bychom také nemohli po jejichvzoru každý den věnovat nějaký čas sportu, udělatjednou také něco pro svoje tělo?

Děláte nějaký sport? Zkuste až do zahájení olympijských her
každý den trochu trénovat. Pokud pravidelně nesportujete, vyberte si nějakou aktivitu! 
Sportovat můžete i s celou družinou. Co takhle jít si každý den ráno zajezdit na in-line bruslích?
Nebo svoje sporty rozšířit o nějakou novinku? 

Sport není jen pravidelné překonávání lenosti. Je to také radost z překonávání svých výkonů 
a rekordů! Zaznamenej si svoje sportovní výkony do připravené tabulky na začátku a pak vždy
na konci tréninkového týdne. Jistě pro tebe do začátku olympiády bude jednoduché to,co ti dřív připadalo nepřekonatelné. 

Vybrali jsme tři nenáročné disciplíny, které se dají dělat takřka kdekoliv. Z nich si vyber alespoň
dvě a k nim si přidej tolik dalších, abys sledoval své výkony alespoň ve čtyřech disciplínách.
Pokud po pátém týdnu pošleš vyplněnou tabulku (stačí fotografie) do redakce na adresuskautjunak@skaut.cz, budeš zařazen do slosování o softbalovou pálku, frisbee a míč.U svého sportování se nech alespoň jednou vyfotografovat a fotku přilož do mailu s výsledky.

Disciplíny

Sport/výkon 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden

Běh

Skok přes švihadlo  

Kliky

Běh bez zastavení, zapiš si uběhlou vzdálenost v km, 
najdi si vhodnou trasu, např, lesem a změř vzdálenost 
např. tachometrem na kole, nebo na mapy.cz.

Skok přes švihadlo, zapiš si počet přeskoků do první chyby.

Kliky, zapiš si počet poctivých kliků.



Jak na stezku?Jak na stezku?

inzerce

Některé sporty nám jdou lépe a jiné hůř, to je jasné.Jsou ale takové, které bychom měli aspoň trochu zvládat všichni. Jak jste na tom třeba s plaváním? Věnujte jednu družinovou schůzku návštěvě bazénu avyzkoušejte se. Pokud vám plavání moc nejde, zkustese do léta trochu zlepšit, jistě se vám to bude hodit.Návštěvu v bazénu si samozřejmě můžete zpříjemnitrůznými hrami. Nezapomeňte si na schůzku v bazénupřipravit pestrý program.

Najděte si s družinou nový sport, kterému se

budete nejméně jednou týdně společně věnovat.

Nemělo by to být nic běžného, co umíte. Zkuste 

si najít na internetu, jaká jsou ve vašem okolí 

zajímavá sportoviště. Každý sám něco vymyslete

a z připravených námětů si vyberte. Nebo zkuste

některý z méně tradičních sportů, kterým se 

věnuje někdo z družiny. Co by vás mohlo zaujmout?

Třeba tanec, horolezecká stěna, frisbee, floorbal?

Sport není jen dřina, ale taky legrace! Uspořádejte v oddíle netradiční
olympiádu, třeba zimní. Jaké mohou být sporty na zimní olympiádě v létě?
Slalom na trávě, běh na lyžích kolem klubovny, závod se sáněmi…
Nepůjčujte si na svoje závodění tatínkovy nejnovější lyže, to by vám jistě
moc nefandil. Nezapomeňte při závodění, že k zimním sportům patří
také čepice, šála a rukavice nebo podobné rekvizity a vybavení.

Pošlete do konce prázdnin na adresu skautjunak@skaut.cz
fotografii z vaší zimní – letní olympiády. Autorům vyloso vané
fotografie pošleme plechovku plnou lízátek!


