
 PRVNÍ DEN OLYMPIÁDY Z POHLEDU VLAJKONOŠE  

První den je jak pro děti, učitele, tak samozřejmě i pro vlajkonoše hodně 
náročný. Děti jsou vystresované, koho dostanou a v jakém státu budou, vlajkonoši 
jsou zase vystresovaní z toho, aby nedostali děti, co je budou zlobit, nebudou 
moct sportovat, a nebo dokonce děti, co jsou vyšší než oni sami. Celá věc se ještě 
zhorší tím, když vám den před olympiádou řeknou, že vlastně nejste vlajkonoš 
státu, kterého jste měl být, nýbrž nějakého neznámého státu v Africe, o kterém 
nic nevíte. Naštěstí všechno dobře dopadlo a jak děti, tak vlajkonoši si to užili.  

          Adam 

KUBA pondělí 12. 9.  

SKOK Z MÍSTA  

Když jsme se připravovali na skok z místa, tak jsem netušila, jak daleko dokážou 
děti doskočit bez rozběhu. Jakmile se začalo skákat, tak jsem si stoupla vedle 
pásma a pozorovala děti, jak se soustředí, aby doskočily co nejdál. Přitom jsem 
nestačila žasnout, jak i ty nejmenší skáčou tak daleko. Jako tým jsme se 
neumístili sice na prvních příčkách, ale to mně vůbec nevadí, jelikož jsme 
naskákali krásných 19,79 metrů.  

          Nicole 

PODPORA   

Z olympiády 2016 mám spousty krásných zážitků, ale vybrala jsem ten nejhezčí. 
Můj nejoblíbenější zážitek byl, když jsme šli na driblovaní. Všichni se hlásili, že 
chtějí soutěžit, ale mohlo jich jít jen několik. Vybrali jsme jen pár a do mladší 
skupiny jsem vybrala holčičku, která ani nevěděla, co to driblování je, a přesto 
šla do toho. Moc jí to nešlo, ale přesto jí celý tým fandil a myslím, že takovou 
podporu by měl mít každý tým.   

          Míša 

NÁŠ MASKOT  

První den olympiády jsme chtěli maskota, kterého budeme nosit všude s sebou a o 
kterého se budeme starat. Na našem stanovišti (ve třídě) jsme našli plyšového 
psa a hned jsme věděli, že je to maskot, kterého hledáme. Hned druhý den jsme 
mu sehnali i olympijské tričko, do kterého se krásně vešel. Děti si ho hned 
oblíbily. Celý den maskota nosily všude s sebou a nemohly se domluvit, kdo ho 



ponese druhý den. Nejlepší je, že maskot dětem zůstane ve třídě a budou moci 
vzpomínat na skvělou olympiádu.   

          Vojta 

 

Podle mě je školní olympiáda skvělá a jedinečná akce. Děti díky ní prožijí zážitky, 
na které pak vzpomínají ještě hodně dlouho. Také si myslím, že je to často naučí 
hrát fér. Naopak, pro nás deváťáky jsou to nejen krásné vzpomínky, ale také 
cenné zkušenosti s menšími dětmi. Jistě, je třeba věnovat olympiádě mnoho času 
a sil, ale pohled na rozzářené tváře malých sportovců všechnu námahu vynahradí.  

          Daniel 

ZHODNOCENÍ  

Myslím si, že letošní olympiáda se neobvykle vydařila, snad i díky příspěvku nás 
vlajkonošů, ale především díky ohromné píli učitelského sboru a určitě i díky 
výborným dětem, kterým jsem měl tu čest dělat vlajkonoše. Když se zamyslím, 
snad ani nevím, co by mohlo být lepší. Jen škoda, že někteří chyběli, protože 
přišli o nezapomenutelný zážitek, jakým je právě naše malá, ale velkolepá školní 
olympiáda, a tak přeji všem letošním prvňákům a páťákům aby i jim se vydařila 
tak pěkně a hladce.  

David  

ZAKRSLÁ GENERACE  
 
V pondělí jsem přišla do školy se značnou obavou a rozklepaným hlasem. Měla 
jsem špatný pocit z toho, že by se mě ty děti mohly bát. Co když budu pro ně 
strašidelná? Bude to vypadat, jako když do šmoulí vesničky zavítá zlomyslný 
Gargamel?  
Obdivuhodnou rychlostí jsem se dostavila na své stanoviště, abych se vyhnula 
všem zmatkům co následovaly se zbylými spojkami/rozhodčími.  
Kolem deváté hodiny ráno k nám dorazila první skupina. Ihned,  jak jsem je 
uviděla, tak se mi zatajil dech.  
,,Oni že jsou mladší než já?" pomyslela jsem si. Upřímně jsem vždy doufala, že 
moje výška je aspoň průměrná, ale tento incident mi potvrdil něco jiného. Jsem 
drobeček...  
Když jsem po náročném dni uviděla své spolužáky v aule školy, trochu jsem se 
zarazila.  
,,Tak až tak malá nejsem, ne? Jsou tu i menší lidi než já."  



Další den v úterý jsem byla ve třídě s mojí spolužačkou a pozorovala jsem situaci, 
kde se malé děti válely po spolužákovi a byly stejně vysoké jako on. Poté mi 
pohled sjel na moji spolužačku, která plná nervů a vzteku snažila oponovat 
čtvrťákovi vyššímu, než je ona sama.  
Ze začátku jsem myslela, že to je jen špatný vtip, ale teď vidím, že je to krutá 
pravda. Já nejsem ten Gargamel, co přepadne šmoulí vesničku, ale jsem malé 
smítko prachu mezi velkým nábytkem. A to platí i pro mé spolužáky.  
Z této situace usuzuji jediné: deváťáci roku 2016/2017 jsou nejmenší devátý 
ročník všech dob. 

          Karolína 

Na práci vlajkonoše jsem se těšil už od první třídy. Samozřejmě se to trochu 
změnilo, ale i tak to je nezapomenutelný zážitek. Zatím jsme ještě nic nevyhráli, 
ale náš tým je podle mě nejlepší a to je hlavní. Všichni si to užíváme a máme 
skvělý kolektiv. Rozhodčí nás vždycky vyslechnou, ale ne vždycky vyhoví, i přesto 
že pravda je na naší straně. Za celou dobu OH jsme sportovali, fandili, bavili a 
někdo si vyřval i hlas ☺ 

          David 

SEZNAMOVÁNÍ DĚTÍ 
 
Mě zaujal přístup dětí k seznamování s jejich vlajkonoši.  
První den, neboli v pátek, byli všichni takoví nesmělí, což je normální, ale hned v 
pondělí se se mnou začali bavit, začali mě chytat za ruku, objímat mě, skákat po 
mě atd. Vím, že u ostatních týmů to bylo skoro stejné. 
Dost mě to zaujalo, protože jsem čekala, že to seznámení bude trvat mnohem 
déle. 

          Káťa 

Vlajkonoškou jsem chtěla být už od páté třídy, kdy jsem poprvé zažila školní OH. 
Moc jsem se těšila a průběh splnil má očekávání. Děti jsou kouzelné. S radostí se 
zapojují do jednotlivých disciplín. Fandíme si navzájem a skvěle si rozumíme. 
Jsme jeden tým a radujeme se z úspěchů každého z nás.  

Barbora  
 

PĚTIBOJ VLAJKONOŠE 

V posledních dnech jsme si všichni mohli přečíst o úžasných výkonech sportovců 
z Ria. Ale olympiáda v Riu není jediná, která se letos koná. Tak například my v 



Dobřichovicích jsme také měli takový moderní pětiboj. A já vás  teď v rychlosti 
seznámím s tím naším, vlajkonošským. 

První disciplína v pětiboji je šerm. V Dobřichovicích je to slovní šerm. Nemusím 
vám říkat, jaké je celý den odrážet dětské otázky typu: co, jak, proč, a opravdu 
to musím udělat? Řeknu vám k tomu jen jedno - takovéto dotazy můžou být někdy 
pěkně vysilující.  

Druhá disciplína je plavání. Jak se plavcům v Riu ve špinavé vodě plavalo, si jistě 
všichni dokážeme představit. My tady sice žádnou vodu nemáme, ale kolikrát v 
tom plaveme ještě hůř. Ztráta miniaturního papírku s instrukcemi má na dění OH 
větší dopad než útok žraloka na plavce. A věřte mi, že bych raději vypila půl litru 
špinavé vody, než abych znova musela hledat ztraceného druháka. 

„Parkurové skákání je jezdecký sport, ve kterém se jezdec na koni snaží buďto v 
co nejkratším čase a s co nejmenším počtem chyb projet trasu s překážkami 
nebo se trefit do časového limitu či hodnocení na styl.“  - toto je olympijská 
definice sportu číslo 3. Dobřichovické shrnutí: koně nám nedávejte, i bez nich 
máme překážek až nad hlavu. 

Kombinace střelby a běhu je na seznamu jako poslední. My vlajkonoši zkušenosti 
se střílením na terč nemáme, ale na mušce musíme mít pořád své svěřence. A běh 
jsme si vyzkoušeli, když jsme první dny museli sami odvádět děti do družin (třetí, 
páté, čtvrté oddělení... no, tak na to bych si asi nezvykla nikdy). 

Přesto všechno  jsem si olympiádu velice užila, a to hlavně kvůli svému státu, 
Kanadě, jejíž sportovci byli úžasný tým. 

Tereza  

PŘEKVAPENÍ 
 
Ze začátku mě provázel strach a obava. Nedokázala jsem si představit, jaké to 
bude, mít na starosti tolik malých raubířů a být jejich vlajkonoškou. 
Být tou, kterou musí poslouchat, svým způsobem respektovat a přitom se bavit 
sportem a hrou. 
Děti jsem poznala vzápětí a všechny obavy odpadly. Děti byly moc super. Byly 
nadšené do sportování a měly spoustu výborných nápadu ohledně plakátu. Doteď 
je mi moc líto, že všechny ty jejich nápady nebyly využity (holt byl malý papír). 
V našem týmu jsme měli i maskota. Oslíka s medailí z Ria okolo krku. Vždy 
motivoval děti k tomu, že se snažily být těmi nejlepšími v dané disciplíně. Oslík už 
kov na krku měl, zbývalo tedy jen rozšířit a doplnit sbírku. ☺ 



Všichni se moc snažili a vydali ze sebe úplné maximum. Stejně jako já a moje 
hlasivky, jelikož povzbuzování a fandění mi někdy přišlo náročnější než sportování 
a hlídání dětí. Stálo to ale za to. 
USA má už teď dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile a věřím, že 
ještě nějaké přibudou. Měli jsme s Vojtou super tým a mohu o všech říci jen to 
nejlepší. Prostě sehraná parta sportovců. 

Adéla 

 

 

 

 


