
OLYMPIÁDA 
 

CO POTŘEBUJETE: 

Vytištěný text a chuť číst. 

 

POSTUP: 

Pohodlně se usaďte a sami, popř. s rodiči, si přečtěte, jaké téma nás tento týden bude 

provázet. 

 

Víte, děti, co začne 4. února v Číně, přesněji v jejím hlavním městě Pekingu? Budou to zimní 

olympijské hry (OH) – přesněji oficiálně 24. zimní OH. 

Historie her sahá až do antického Řecka, kde se pořádaly každé 4 roky už od 8. stol. př. n. l. Hry 

spojovaly všechny řecké národy a během nich se nesměly konat žádné války. Takto to 

probíhalo v řecké Olympii až do 5. stol. n. l. 

V druhé polovině 18. století dostal jeden Francouz jménem Pierre de Coubertin nápad 

na obnovení pořádání olympijských her a o několik let později se začaly pořádat také zimní 

olympijské hry. Od té doby se hry konají každé 4 roky – až na přerušení kvůli druhé světové 

válce a v roce 2020 kvůli celosvětovému onemocnění COVID-19. Před dvaceti lety se zimní 

a letní OH začaly střídat po dvou letech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Víš, co patří mezi olympijské symboly? Je to například olympijská vlajka, která na sobě nese 

další symbol – olympijské kruhy. Dále je to olympijský oheň, který se vždy několik týdnů před 

olympiádou zapálí v řecké Olympii a poté je štafetovým způsobem předán až do města, kde se 

hry pořádají. 

 

A co Deaflympiáda a Paralympijské hry? Deaflympiády se účastní neslyšící vrcholoví sportovci 

a největším rozdílem od klasických OH je nahrazení zvukových signalizací vizuálními. 

Paralympijské hry (zkráceně paralympiáda) je sportovní událost určená pro sportovce 

s trvalým tělesným, mentálním a jiným zdravotním postižením – jsou to například sportovci po 

amputaci končetin nebo po oslepnutí. Letos se zimní paralympijské hry budou konat od 4. 

do 13. března také v čínském Pekingu. 

 

A nezapomeňte: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! ���� 

 

CO PROCVIČUJETE: 

Během čtení a povídání se učíte nová slova i znaky, čímž rozvíjíte komunikační dovednosti a 

také paměť. Rovněž prohloubíte svou trpělivost a pozornost.  

 

NA CO SE ZAMĚŘIT: 

Nechte děti číst samostatně. Pokud se teprve číst učí, zkuste čtení nastřídačku – vy třeba tři 

slova a dítě jedno. Všimněte si, jak se dítě chová během četby. Porozumění a zapamatování si 

ověřte pomocí jednoduchých otázek. 


