P. STANĚK
Branky, body, rekordy
Zjistíme co nebo kdo rozhoduje o prvenství v různých sportovních disciplínách. Je vždy
výsledné pořadí sportovců objektivní? Pokusíme se porovnat, jak se mění nejlepší výkony v
dějinách OH.

J. LAŠTOVIČKA
Stíny olympiád
Článek 51 Olympijské charty říká: „V olympijských prostorách, na sportovištích a jiných
místech není povolen žádný typ demonstrací nebo politické, náboženské či rasové
propagandy.“ Toto pravidlo však bylo několikrát porušeno. Kdy, kde, proč?
E. JIRÁKOVÁ
Antické olympijské hry
Všichni vědí, co jsou olympijské hry. Ale proč se nazývají právě olympijské? Souvisí to se
sídlem bohů na Olympu, s ženou Olympií, či s názvem antického města? Můžeme se poptat,
co o tom soudí naši spoluobčané. A nejen o tom! Sestavíme vědomostní test o olympijských
hrách. Vypátráme odkdy, proč a jak olympiáda probíhala. Zjistíme, v jakých disciplínách
závodníci soutěžili a jak se připravovali. Budeme moci porovnat odměny vítězů tehdy a dnes.
Na závěr se zamyslíme nad tím, zda se některé principy původních her dochovaly dodnes.
J. NÁDVORNÍK
Strava vrcholových sportovců aneb Co budou jíst olympionici v Číně?
Nedílnou součástí fyzické přípravy sportovců je vyvážená strava odpovídající danému druhu
zátěže. Kuchaři v olympijské vesnici určitě nabídnou všechny potřebné živiny i kalorie ve
svých národních pestrých jídlech. Jaké to jsou jídla, jak vypadají, z čeho a jak se vaří? Kromě
teorie se pokusíme některá jídla připravit. Víte například, že SUŠI je původní čínské jídlo?
P. KOČOVÁ
Muži v historii OH
Sportovní disciplíny, ve kterých uspěli českoslovenští a čeští sportovci - muži. Krátké
seznámení s jednotlivými osobnostmi a přiblížení sportovní disciplíny, ve které nás
reprezentovali.

R. FAKTOR
Plavání a plavecké způsoby
Historie plavání, vznik plaveckých způsobů, vývoj techniky jednotlivých způsobů, významní
plavci v historii OH, nové trendy a moderní technologie v plavání.
H. NĚMEČKOVÁ
Úspěchy českých sportovců na OH
Vytvoření přehledů úspěchů českých sportovců na zimních i letních OH.
A. ŘÍČAŘOVÁ
Rasové rozdíly ve sportovní výkonnosti
Co je to lidská rasa? Základní dělení lidských ras, míšení ras. Předpoklady jednotlivých ras ke
sportovním výkonům. Sportovní diváctví - rasismus
Z. VESELÁ
Vlajky
Státní vlajka je důležitým symbolem, který pomocí barev a znaků reprezentuje stát. Každá
vlajka má nejen své specifické barvy, ale i jejich uspořádání. Volba barev i jejich uspořádání
na vlajce je záměrná a vychází z kulturních a historických tradic jednotlivých států. Tento
projekt se zabývá šesti známými vlajkami států z celého světa. Jeho náplní bude zjistit
základní informace o jednotlivých vlajkách: jak vypadají, kdy vznikly, co která barva
představuje, proč jsou barvy na vlajce uspořádány zrovna tak, jak jsou a jiné zajímavosti, jež
jednotlivé vlajky mohou skrývat. Součástí tohoto projektu je také výroba jednotlivých vlajek.
K. ŠTEMBERKOVÁ
Maskoti OH
Co je to maskot, jací maskoti byli v tom kterém roce, funkce maskota, nejstarší a letošní
maskot.
J. ŠIBRAVA
Doping
Jaká je definice dopingu? Druhy a rozdělení zakázaných látek, jejich účinky. Historie
dopingu. Neznámější dopingové případy v dějinách olympijských her. Odhalování dopingu,

tresty sportovců. Zdravotní a etické problémy spojené s užíváním dopingu. Lze sport od
dopingu očistit?

J. VOTRUBOVÁ
Ženy v historii OH
Ženy v historii starověkých OH. Ženy v historii novověkých OH. Významné české
olympioničky.
J. JANDOVÁ
Lidská práva v dějišti OH 2008
Zjistěme, jak je to se státním zřízením v Číně! Co obyčejný Číňan smí a co už nesmí? Co je to
Tibet? Kde leží? Jaký vztah má k Číně a proč se o něm zmiňujeme v souvislosti s konáním
OH? Kdo je dalajláma? Co je bojkot? Co si myslí dalajláma o bojkotu her? Co se píše na
internetu o vztahu Číny a Tibetu? Jak se k tomu staví čínská vláda? Pokud chcete znát
odpovědi na tyto otázky, přihlaste se! Podle vašich návrhů bude i anketa.
J. KURANDOVÁ
Olympijské hry a umění
Spojení sportu a kultury ve starověkém Řecku. V praktické části se inspirujeme sportem.
Volně zpracujeme slohovou asociaci, kterou potom předvedeme.
P. KINCZEROVÁ
Symboly OH
Co znamenají olympijské kruhy? Co je to olympijská přísaha a proč se přísahá? Proč se
zapaluje olympijský oheň? Také se seznámíme se „zvířecími olympioniky“.
Š. ŠIMEČKOVÁ
Dračí lodě
Budeme zkoumat jeden ze zatím neolympijských sportů – dračí lodě. Ponoříme se do historie
dračích lodí, zjistíme jakou a kolikačlennou mají posádku. Závodí se na nich i v České
republice? Dozvíme se, jaké se jezdí ve světě závody na dračích lodích a na jakých tratích.
Vyrobíme si maketu dračí lodě.

I. NOVOTNÁ
Atletika na OH, profil atleta
Rozebereme si jednotlivé atletické disciplíny na OH, povíme si o jejich historii. Zjistíme
nejlepší výkony atletů na OH.
Budeme zkoumat profil atleta jeho výšku, váhu, sílu, hbitost, vytrvalost, rytmus, koordinaci
atd...
Má Roman Šebrle nejkrásnější postavu muže světa?
I.ŠACHOVÁ
Gymnastika v OH
Historie gymnastiky, rozdělení na moderní a sportovní, od kterého roku je zařazena do OH.
Vyhledáme nejznámější sportovce, zaměříme se na české závodnice. Bodování, hodnocení,
znaky

