
 
 

 

 ŠKOLNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2016 

V pondělí 12. 9. 2016 bylo velké teplo. Velice nás překvapilo, že malí sportovci byli pořád čilí a 

vysokých teplot si nevšímali.  

Nejprve něco o historii olympijských her: Byly pořádány od 8. století př. n. l. do přelomu 4. a 5. stol. 

n. l. každé čtyři roky v Olympii. Konaly se v srpnu nebo září k poctě boha Dia. Olympijské hry měly 

velký význam, protože upevňovaly národní jednotu Řeků, kteří byli rozděleni na množství kmenů.  

První olympijské hry, o kterých se dochovaly zprávy, se v Olympii uskutečnily roku 776 př. n. l. Tento 

rok, konkrétně pak 8. července, je považován za počátek her, i řeckého kalendáře.  

 

   Takto se rozcvičovalo Finsko na hod míčkem.  

  

   Itálii gymnastika velmi šla. 



 
 

 

 

Znovu Finsko, po rozcvičce měli velice dobré výkony.  

Také jsme si připravily rozhovory, při kterých jsme pokládaly čtyři základní otázky: 

- Jaké všechny disciplíny jsi už dělal? 

- V jakém družstvu jsi? 

- Myslíš si, že máš se svým týmem šanci vyhrát? 

- Jaká disciplína ti přišla nejlehčí, a naopak nejtěžší? 

Máme několik rozhovorů s dětmi a jeden s p. uč. Kaločovou… 

- Klára, Německo: 

- My: Jaké všechny disciplíny jsi už dělala? Klára: Přetahovanou, přehazovanou, polní běh a 

hod na koš. 

- My: V jakém družstvu jsi?  Klára: V Německu. 

- My: Myslíš si, že máš se svým týmem šanci vyhrát? Klára: Jo, máme celkem dobré hráče. 

- My: Jaká disciplína ti přišla nejlehčí, a naopak nejtěžší? Klára: Nejlehčí mi přišel polní běh a 

nejtěžší asi hod na koš. 

 

 

 

Paní učitelka Kaločová: 

My: Vy máte stanoviště. Děti, které jste tam měla, snažily se? P. uč. K.: Ano všichni se snažili. 

My: Co máte za disciplínu? P. uč. K.: Hod na koš. Zdá se to jako něco jednoduchého, ale je to 

těžké. Zatím mám jednoho rekordmana, který měl dva body a jedno družstvo, které získalo 

čtyři body. My: Máte nějaké družstvo, kterému fandíte? P. uč. K.: Ne, fandím všem! 

 

 

Děkujeme všem za poskytnutí rozhovoru. 

Mariana Lefflerová a Kristýna Tröglerová 


