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Úvod 

V letošním roce jsme pro žáky vybrali projekt s tématikou sportu. První projektový den byl 

zaměřen na halové sporty. V zimním období jsme projektový den propojili s právě 

probíhajícími zimními olympijskými hrami v Pyeongchangu. 

 

Věková skupina 

Projektu se zúčastnili všichni žáci naší Praktické školy dvouleté. 

 

Cíl projektu 

 Seznámení se s vybranými zimními sporty 

 Propojení sportů s olympijskou tématikou 

 Rozvoj motorických dovedností 

 Rozvoj týmové spolupráce 

 Zlepšení fyzické kondice 

 

Časová dotace 

Přípravná fáze: 3 hodiny 

Vlastní akce: 4 hodiny 

 

Časový harmonogram 

9.00 – 10.00 Zahájení projektového dne, prezentace vybraných sportů na interaktivní tabuli 

10.00 – 12.40 Soutěžení v jednotlivých sportovních disciplínách v tělocvičně školy 

12.50 – 13.35 Dotváření olympijských kruhů dle předlohy 



Realizace projektu 

Výběr zimních sportů jsme propojili s právě probíhajícími olympijskými hrami v 

Pyeongchangu. 

V první části jsme žáky seznámili s různými disciplínami z olympijských her, následně pustili 

ilustrační videa na interaktivní tabuli.  

Poté jsme se přesunuli do šaten tělocvičny, kde se žáci převlékli do sportovního oblečení. Ve 

druhé části si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli vybrané disciplíny, jako je biatlon, rychlobruslení, 

boby a skok na lyžích. Jelikož nám nepřálo počasí, upravili jsme jednotlivé disciplíny tak, aby 

se daly provést v tělocvičně a zároveň se co nejvíce podobaly originálu (použití pušek na gumu, 

stěhovacího podvozku nebo odrazového můstku).  

V poslední části projektového dne každý účastník našich olympijských her obdržel předlohu 

olympijských kruhů, které si žáci barevně dotvořili dle originálu.  

 

Zdroje a pomůcky 

 Interaktivní tabule 

 www.youtube.com 

 Odrazový můstek 

 Nordic walking hole 

 Pušky na gumu 

 Stěhovací podvozek 

 Lyžařské brýle a helma 

 Omalovánky s motivem olympijských kruhů 

 

Zhodnocení projektového dne 

Celý den probíhal v soutěživém duchu, kterým jsme navodili atmosféru olympijských her. 

V rámci tohoto dne si žáci trénovali týmovou spolupráci a podporu ostatních účastníků.  

 

Zapsala: Bc. Lucie Hájková 

Fotografie z projektového dne naleznete ve Fotogalerii. 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/

