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1. Atletika 
2. badminton 
3. baseball 
4. basketball  
5. biatlon, 
6. boby 
7. box 
8. curling 
9. cyklistika 
10. fotbal 
11. gymnastka 
12. házená  
13. jachting 
14. jezdectví  
15. judo 
16. kanoistika 
17. krasobruslení 
18. lední hokej 
19. lukostřelba 
20. lyžování 
21. moderní gymnastika 
22. moderní pětiboj 
23. plavecké sporty 
24. pozemní hokej 
25. rychlobruslení 
26. saně 
27. softbal 
28. stolní tenis 
29. střelectví 
30. šerm 
31. taekwondo WTF 
32. tenis 
33. triatlon 
34. veslování 
35. vodní pólo 
36. volejbal 
37. vzpírání 
38. zápas 

39.  

18. Správné řešení 
 

      11..    NNáázzeevv  pprroottoommuu  Signatura Pořadí v Probance 

OOllyymmppiijjsskkéé  ssppoorrttyy  PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 102 
 

   2.  Autor, kontakt: Kyn – Jří,Klaban,Pardubice, 3E:jiri.klaban@quick.cz 

   3.  Klíčová slova: olympijské sporty, kvíz 

   4.  Kód zaměření: 9   12.  Kód všestrannosti:2 
  1. Skauting, idea, lesní moudrost, filosofie 
  2. Občanství, vlastivěda, dějepis, zeměpis, jazyky 
  3. Kultura, literatura, umění, hudba, zpěv 
  4. Lidské tělo, životospráva, zdravověda, první pomoc 
  5. Pobyt v přírodě, orientace, výzbroj, výstroj,spojení 
  6. Stupně zdatnosti, dovednosti, řemesla, vaření, rukodělky 
  7. Příroda, znalosti, pozorování, ekologie 
  8. Vedení, řízení, pedagogika, metodika, hry 
  9. Fyzička, testy, atletika, sporty' 
10. Vědy, odbornosti, speciální znalosti, odborky 

  (1) fyzický a psychický vývoj 
  (2) mentální, vzdělanostní rozvoj 
  (3) sociabilní rozvoj 
  (4) duchovní, kreativní rozvoj 

 

   5.  Místo k provádění: kdekoliv 

   6.  Věk účastníků: S, R, OS 
VS -
S -
R -

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby: papír tužka   

   8.  Potřebný čas: 20 min 

   9.  Počet účastníků: 1 – x 

 10.  Datum vzniku:  1.5.2007 

 11.  Pramen inspirace:  olympic.cz 
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Jistě patříš k těm, kteří se zájmem sledují olympiády letní i zimní. Takže víš, které 
sporty patří k olympijským ? Zkus se o tom přesvědčit.Po provedení kvízů  si najdi 
spousty zajímavých podrobností o jednotlivých olympijských sportech  na 
internetu  po vyťukání názvu sportu jako klíčového slova ve vyhledávači Google. 
 

1. připrav papír a tužku  a aniž by ses díval na 4.stranu, kde je 
správné řešení zkus sepsat všechny sporty o, kterých si 
myslíš ,že se provozují na olympiádách letních i zimních. Jak 
velké to bude číslo ? 

2. Po zapsání porovnej své odpovědi  se str.4, kde je správné 
řešení 

3. Druhý den (nebo alespoň po dvou hodinách) tento test 
zopakuj a opět zjisti své % Ú 

 15.  Hodnocení úkolu 

1) Za každou správnou odpověď si započítej  bod 
2) Na základě dole uvedeného vzorečku spočítej svoji 

úspěšnost v% Ú. 
3) Po zjištění % Ú v druhém testu , vypočítej průměr 

z obou hodnocení a dostaneš se ke konečnému % Ú 
 
 16.  Úspěšnost v % 

 
                                         POČET SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ      
                        %Ú  =  ------------------------------------------------------- . 100 
                                                            38 
                    

 
 
Na svůj papír napiš seznam olympijských sportů a poté si je zkontroluj se 
seznamem na str. 4. 

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


