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Olympijské hry
PŮVOD OLYMPIJSKÝCH HER
Olympijské hry mají svůj původ v Antických olympijských hrách,
hrách které se
pořádaly od 8. stol. př. n. l. do přelomu 4. a 5. stol. n. l. každé čtyři roky v řecké
Olympii.
Důležité nebyly jen výkony sportovců. Hry spojovaly všechny Řeky, kteří byli
jinak rozděleni do mnoha kmenů. V období, kdy se konaly Antické olympij
olympijské hry,
byly zakázány všechny války a jiné násilné činy.

OBNOVENÍ OLYMPIJSKÝCH HER
V roce 1888 dostal Francouz Pierre de Coubertin nápad obnovit pořádání
olympijských her. Nápad se mu podařilo zrealizovat a v roce 1896 se konaly první
olympijské hry v řeckém
kém městě Atény. Od té doby se olympijské hry pořádají
každé čtyři roky. Aby se jejich současná podoba odlišila od té antické, jsou
označovány jako novodobé olympijské hry
hry.. V roce 1924 se začaly pořádat také
zimní olympijské hry,, které se konaly vždy ve st
stejném
ejném roce jako letní olympijské
hry.. Od roku 1992 se letní a zimní olympijské hry střídají vždy po dvou letech.
V tomto roce se budou konat již XXIII. zimní olympijské hry,, které
k
proběhnou v
jihokorejském
okorejském městě Pchjongčchang. Zahájeny budou 9. února a slavnostní
zakončení proběhne 25. února.

OLYMPIJSKÁ MYŠLENKA
Ani v novodobých olympijských hrách nejde pouze o sportovní výkony. Kladou
také důraz na rovnoprávnost všech sportovců bez náboženských, rasových a
politických rozdílů, podporují demokracii a me
mezinárodní
zinárodní spolupráci.

OLYMPIJSKÉ SYMBOLY
Olympijské symboly vyjadřují olympijské myšlenky. Mezi olympijské symboly
patří olympijské kruhy, olympijský oheň, olympijské medaile, olympijský maskot a
olympijské heslo.
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OLYMPIJSKÉ KRUHY
Nejznámějším symbolem olympijských her jsou olympijské kruhy. Pět vzájemně
propojených olympijských kruhů symbolizuje propojení pěti kontinentů
olympijskou myšlenkou. Šest barev (včetně bílého podkladu) zahrnuje všechny
barvy světa,, tedy ty barvy, které se objevují na všech vla
vlajkách
jkách světa.
světa Všeobecně se
traduje, že barvy vyjadřují jednotlivé kontinenty, ale není tomu tak. Jedná se o dva
nezávislé symboly.
OLYMPIJSKÝ OHEŇ
Od roku 1936 se dodržuje tradice putování olympijského ohně. Olympijský oheň se
zapaluje v řecké Olympii,
lympii, v místě, kde se konaly původní Antické
ntické olympijské hry,
a putuje světem až do místa konání her. Během cesty si pochodeň s olympijským
ohněm předávají významní lidé, kteří jsou předem vybraní. Olympijský oheň je
zhasnut při slavnostním zakončení her.
OLYMPIJSKÉ
É MEDAILE
Olympijské medaile
aile si domů odvezou jen ti nej
nejlepší
lepší závodníci. V každém závodě
se udělují tři medaile. Zlatá medaile je určena pro vítěze, stříbrnou med
medaili dostane
sportovec na 2. místě. Za 3. místo se uděluje medaile bronzová. Někdy můžete
zaslechnout
chnout také o bramborové medaili. Ta se ve skutečnosti nikdy neuděluje,
jedná se pouze o slovní vyjádření ocenění pro závodníka na 4. místě. Vzhled
medailí je na každých olympijských hrách jiný. Je inspirován zemí, ve které se
olympijské hry konají.
Motivem pro medaile z letošních olympijských her je korejská abeceda, která je
pýchou tohoto asijského státu.
OLYMPIJSKÝ MASKOT
Od 70. let minulého století k olympijským hrám neodmyslitelně patří také maskot.
Jedná se o figurku, která symbolizuj
symbolizujee pořadatelskou zemi. Může se jednat o již
existující nebo vymyšlenou zvířecí
zvířecí, lidskou nebo jinou postavu.
Jedním z maskotů letošních olympijských her bude bílý tygr Soohorang. Bílý tygr
nebyl vybrán náhodně. Pro Korejce je posvátným zvířetem. Z korejské llidové
pohádky a písničky je známý jako symbol důvěry, ochrany a síly.
OLYMPIJSKÉ HESLO
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Olympijské heslo zní „Citius, Altius, Fortius.“. V českém překladu to znamená
„Rychleji, výše, silněji.“.

SPORTY NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH
Na olympijských hrách se nesetkáme se všemi sportovními odvětvími,
odvětvími které
existují. Sporty zařazené na olympijské hry jsou označovány jako olympijské
sporty.
SPORTY NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH
Na zimních olympijských hrách se objevují sporty, při nichž je potřeba sníh nebo
led.
Na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu budou sportovci závodit v
akrobatickém lyžování, alpském lyžování, běhu na lyžích, biatlonu
biatlonu, bobech,
curlingu, krasobruslení,
ní, ledním hokeji, rychlobruslení, saních, severské kombinaci,
short tracku, skeletonu, skocích na lyžích a snowboardingu
snowboardingu.
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Olympijské hry

Olympijské hry mají původ v _________________________.
Nápad obnovit pořádání olympijských her dostal Francouz Pierre
de Coubertin v roce ________.
První novodobé olympijské hry se konaly v roce __________ .

Olympijskou myšlenkou je rovnoprávnost
všech sportovců bez
_______________, ____________ a
____________ rozdílů.
Jaká medaile se uděluje za
1. místo - ___________
2. místo - ___________
3. místo - ___________
4. místo - ___________

Mezi olympijské symboly patří
____________________,
____________________,
____________________,
____________________,
____________________.

Olympijské hry se konají každé _____ roky.
V letních měsících se konají
konají________________olympijské
olympijské hry.
hry
V zimních měsících se konají _______________olympijské
olympijské hry.
hry
www.zakatedrou.cz
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Olympijské hry
Olympijské hry mají původ v _________________________.
Nápad obnovit pořádání olympijských her dostal Francouz Pierre
de Coubertin v roce ________.
První novodobé olympijské hry se konaly v roce __________ .

Olympijskou myšlenkou je rovnoprávnost
všech sportovců bez
_______________, ____________ a
____________ rozdílů.

Mezi olympijské symboly patří
____________________,
____________________,
____________________,
____________________,
____________________.

Olympijské hry se konají každé _____ roky.
V létě se konají __________
____________________________________
__________________________ .
V zimě se konají ____________________________________ .
www.zakatedrou.cz

