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Školní časopis MEGAMAZEC  
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  17. března se na 2. stupni ZŠ a MŠ Kácov uskutečnil projektový den – ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY. 

Žáci si předem vybrali aktivity podle svých zájmů a přání. Projektový den probíhal ve dvou blocích. 

V každém bloku si žáci vybírali ze sedmi aktivit. Žáci pracovali pod vedením svých učitelů ve 

skupinách. Vyhledávali, získávali, třídili, přiřazovali informace o zimních olympijských hrách a 

potom o posledních ZOH ve Vancouveru.  

Informace vyhledávali v časopisech, encyklopediích a na internetu.Na konci dopoledních 

programů vzniklo zvláštní číslo školního časopisu MEGAMAZEC. Dopoledne všem rychle uteklo a 

žáci i učitelé odcházeli domů spokojeni a obohaceni o nové zkušenosti a zážitky. 

 

Pracovalo se v sedmi  blocích: 

1. Putování za historií olympijských her - dějepis 

2. Výživa pro sportovce – pracovní činnosti 

3. Cesta za olympijským ohněm - zeměpis 

4. Porovnávání sportovních výkonů - fyzika 

5. Dobývání olympijského zlata v jazykových znalostech – němčina 

6. Zimní olympijské hry v obrazech – výtvarná výchova 

7. Koutek slávy – český jazyk 

 

ZOH Vancouver 2010 – shrnutí 

úspěšnosti ve sportovních disciplínách 
Biatlon: žádné velké překvapení, medailové předpoklady tam byly 
Boby: žádné velké úspěchy nebyly 
Krasobruslení: Tomáš Verner si to pokazil pádem a Michal Březina mohl mít klidně medaili, ale 

rozhodčí mu dali úmyslně nižší známky  
Lední hokej: až 7. místo, čekala se medaile - velká škoda, že to nevyšlo 
Akrobatické lyžování: Nikola Sudová neuspěla se zraněným kolenem a skončila až v 2. desítce a 

po závodě jela domů na operaci, Tomáš Kraus měl taky velké šance na medaile, ale bohužel neuspěl 
Alpské lyžování: Šárka Záhrobská podle očekávání získala medaili - bronz ve slalomu, další 

nadějný lyžař Ondřej Bank neuspěl 
Běh na lyžích: Lukáš Bauer taky potvrdil formu, ale jen 1 medailí - bronz na 15 km volně, jinak 

málem byla medaile ve sprintu dvojic (Martin Koukal, Dušan Kožíšek), ale bohužel to nevyšlo, jinak 
nejvíc překvapila štafeta (Martin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál, Martin Koukal) na 4x10 km, která obsadila 
výborný bronz, dále ženy vůbec neuspěly 

Severská kombinace: Pavel Churavý byl taky před olympiádou ve formě, ale nezískal medaili, 
maximálně byl v první desítce 

Skoky na lyžích: nejvíc potěšil Antonín Hájek, který skončil 7. 
Rychlobruslení: královna rybníků Martina Sáblíková splnila přesně naše očekávání - 2 zlata a 1 

bronz ji řadí mezi nejlepší sportovce ZOH - fakt super :-) 
Petra Martináková 
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Pomůcky na projekt: pastelky, fixy, nůžky. 

 

V bloku pracovali: Vašek,Tonda,Lukáš, Míša K., Karolína, 

Máňa 

 

Na této hodině jsme zpracovávali texty z historie OH a 

ZOH,olympijská přísaha, olympijské symboly,olympijský 

ceremoniál,zahajovací ceremoniál, závěrečný 

ceremoniál,olympiáda v přeneseném významu, průběh a 

doba trvání,antických olympijských her,různým 

sportům:běh,hod diskem, skok do dálky, hod oštěpem, box, 

závody koňských čtyřspřežení,běh těžkooděnců,závody 

dvojspřeží mulů, závody klusáků, závody koňských 

dvouspřežení, soutěž trubačů a hlasatelů 

 

Zimní olympijské hry  jsou jednou z nejdůležitějších zimních 

sportovních událostí.  Konají se každé čtyři roky.Vše začalo v 

roce 1924 ve francouzském Chamonix, kam byli sezváni sportovci na  „Týden zimních sportů“.  Toto klání 

bylo zpětně roku 1925 označeno za 1. zimní olympijské hry. V roce 1940 a 1944 se měly konat v japonském 

Sapporu a v ale obě tyto akce byly zrušeny kvůli probíhající 2. světové válce. 

 Roku 1976 měl původně pořádat hry americký Denver, jenže ten to odmítl 

prostřednictvím státního referenda. Pořadatelstvím 

her byl tedy pověřen rakouský Innsbruck, který 

stále ještě udržoval infrastrukturu od roku 1964.Do 

roku 1992, kdy proběhla 16. zimní olympiáda, se 

zimní hry konaly vždy v týž rok jako letní. Poté bylo 

rozhodnuto periodu zimních her posunout o 

polovinu vůči hrám letním, a tak se 17. ZOH konaly 

už v roce 1994. 

 Další hry se opět konají ve čtyřletém cyklu.Zimní 

olympiádu zatím hostilo pouhých 10 států: čtyřikrát Spojené státy americké, třikrát Francie, 

dvakrát Itálie, Japonsko, Kanada, Norsko, Rakousko a Švýcarsko a jednou Jugoslávie a Německo. 

  

Dnešek se moc líbil takovéhle akce by mohli být častěji.     Marie Radilová 
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Na tento blok jsme si pomůcky 
rozdělili mezi sebe. Každý přinesl 

nějaké potraviny, na kterých jsme se 
dohodli předchozí den.  

Zkusili jsme si připravit jídelníček 
pro sportovce, který se skládá ze: 

snídaně, svačiny, oběda, 2. 
svačiny,večeře a 2. večeře. 

-Do tohoto bloku se přihlásili : 
Michaela Volfová, Nicola 
Tyrpáková, Petra Brzková, 
Monika Štorchová, Květoslava 
Ptáčníková, Michaela Jandová a 
Lucie Dobiášová. 
Tento blok vedla paní učitelka 
Blažejovská. 

 
-Vitamíny+minerály- ovoce+ zelenina, výživové doplňky stravy.  
-Bílkoviny-pro svaly: maso!, hrách, fazole, čočka. 
-Sacharidy-pro energii: rýže, těstoviny, musli, brambory, tmavé pečivo,corn flakes, 
oříšky a čokoláda. 
 -Tekutiny: dostatek vody,iontově-energetické nápoje. 

Každý sportovec či aktivně žijící člověk by měl dodržovat správnou životosprávu. Tělo 

dostává při fyzické aktivitě "zabrat" ,a proto se mu musíme dobře odvděčit.  

Dostatečný spánek je základem. Chodit spát ve 2 hodiny ráno a vstávat hodinu před 

tréninkem je opravdu to 

nejhorší. Tělo se nestačí 

"probrat" a úraz je na světě.  

Další důležitou informací je 

dostatek tekutiny a to už od 

časného rána. Nejvhodnější 

jsou čaje (zelené či ovocné), 

mléko, ředěné džusy či 

čerstvě vymačkaná šťáva. 

Kávu si dejte později a se 

sklenicí vody. Úspěšný den 

musí začít hned od 

probuzení. Po doplnění 
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tekutin následuje 

snídaně bohatá 

na sacharidy. Je 

to první jídlo dne 

a energii 

potřebujete ráno 

ze všeho nejvíc.. 

Celý den máte 

před sebou 

a usnout na 

lavičce v parku 

opravdu nechcete.  

     Můžete zvolit 

různé lupínky či 

ovesné vločky 

s mlékem,jogurtem nebo tvarohem. Když si dáte ještě nějaké ovoce tělo vám jen "poděkuje. 

Komu nezachutnala tato sladká snídaně může zvolit celozrnné pečivo s nízkotučným sýrem či 

šunkou.Se zeleninou to po ránu moc nepřehánějte. Bude stačit rajče či okurek. 

     V závislosti na snídani si upravte svačinku. Měla by ale obsahovat ovoce nebo mléčný 

výrobek. 

Oběd by měl být složen 

z bílkovin jako např.: ryba, libové 

maso.... s přílohou 

(rýže,těstoviny,brambor) 

Odpolední svačinka by měla 

obsahovat mléčné výrobky 

a zeleninu. 

Pokud vás čeká ještě trénink, 

dejte si banán či müsli tyčinku. 

K večeři si dejte bílkoviny. 

Mléčné výrobky,libové maso 

+ zeleninový salát a sacharidovou přílohu( celozrnné pečivo,rýže či těstoviny) 

Vše záleží na době vašeho tréninku. Zda jej máte ráno,odpoledne či večer. 

          Lucie Dobiášová 



 6 

 

K této práci byli potřeba tyto pomůcky:lepidlo,nůžky a psací potřeby. 
Nejdříve nám pan učitel Procházka řekl co máme dělat a pak nám k  
práci rozdal potřebné dokumenty:piktogramy, obrázky 
a německá slovíčka.  

Nejdříve jsme měli za úkol vystříhat obrázky, 
piktogramy a německá slovíčka, kterých nebylo málo. 
Poté, co jsme tento úkol splnili, nám bylo řečeno, 
abychom dané obrázky a piktogramy zařadili správně 
k německým slovíčkům. Dominik Badovský pracoval sám a já pomáhala Jirkovi.Když 
jsme i tento úkol měli hotový, tak to pan učitel zkontroloval, zda to máme správně, za 
každé špatně přiřazené slovíčko k obrázku byl jeden bod dolů. Celkový počet byl 21 
bodů. Jirka získal 19 bodů a Dominik dosáhl celkového počtu.  

Další úkol zněl abychom obrázky společně s piktogramy a německými slovíčky 
nalepili na velký papír.Fantazii, jak budou obrázky nalepeny, nechal pan učitel na nás, 
nekladli se žádné meze, ale nějaké to uspořádání tam jen přeci muselo být. Po celou 

dobu, co jsme pracovali, byli nám 
k dispozici německé slovníky. Teto 
úkol jsme stihli do časomíry, kterou 
jsme na to měli. 
Práce byla 
snadná, ale 
přemýšlet se u 
toho ale také 
muselo. Na naši 
práci  se přišel podívat také pan 
ředitel. 

 Na závěr jsem připravila 
dvoujazyčné povídání o olympijských hrách, který jsem 
našla na internetu ve vyhledávači www.google.cz.  

Olympijské hry jsou největší sportovní událostí 
moderní doby. Svého předchůdce a vzor mají v 
antických olympijských hrách, konaných ve starém 
Řecku v Olympii na poloostrově Peloponés. Jejich 
zakladatelem byl podle pověsti Hérakles.  
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Die Olympischen Spiele sind das größte Sportereignis der Neuzeit. Sein Vorgänger und 

Modell haben die antiken Olympischen Spiele im antiken Olympia in Griechenland statt auf der 

Halbinsel Peloponnes. Ihr Gründer war der Legende nach, Hercules.  

Antické olympijské hry byly nejvýznamnější, největší a nejstarší z všeřeckých 
her. Konaly se od roku 776 př.n.l. až do roku 393 našeho letopočtu. Roku 394 zakazuje 
olympijské hry zvláštním ediktem Theodosius I.. V roce 426pak byl vydán rozkaz ke 
zbourání chrámů a soch v Olympii. Dílo zkázy bylo dokonáno zemětřeseními v letech 
522 a 551. 

Olympische Spiele der Antike waren die wichtigsten, größten und ältesten všeřeckých 

Spiele. Held seit 776 př.n.l. bis 393 n.Chr. In 394 verbietet die Olympischen Spiele besondere 

Edikt des Theodosius I.. Im Jahre 426 wurde er erteilt den Befehl, Tempel und Statuen in 

Olympia zu zerstören. Werk der Zerstörung war vollständig Erdbeben zwischen 522 und 551. 

Olympijská myšlenkaZformuloval ji Pierre de Coubertin ve svém díle Antický 

ideál tělesné krásy a duchovní dokonalosti (kalokagathía), posvátný mír (ekecheiría), 
slavnostní obřady při zahájení antických OH ožívají 
v nové formě při dnešních OH obohaceny o 
požadavek rovnoprávnosti všech sportovců bez 
rasové, politické a náboženské diskriminace, o 
požadavek demokracie a internacionalismu.  Dnešní 
olympijská myšlenka je v podstatě vyjádřena v 
základním článku olympijské charty.   

Olympischen IdeeEr formulierte die Pierre de 

Coubertin, in seinem Buch "Das alte Ideal der körperlichen Schönheit und spirituelle 

Vervollkommnung (KALOKAGATHIE), Sacred Peace (ekecheiría) Gala-Zeremonie anlässlich 

der Eröffnung der antiken Olympischen Spiele zum Leben in einer neuen Form, in OH heutigen 

bereichert durch die Forderung der Gleichstellung für alle Athleten, ohne Ansehen der Rasse, 

politischen und religiösen Diskriminierung, die Forderung nach Demokratie und 

Internationalismus. Die heutige olympische Idee ist im Wesentlichen in die grundlegenden 

Artikel zum Ausdruck Olympischen Charta.       
     
     
   Petra Vesecká 
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Tento blok byl zaměřen na zeměpis, který vedla paní učitelka 

Strnadová 

      

V bloku byly: Kristýna Aronová, Renáta Chromá, Petr Jirků, Ondřej                                

                         Peroutka, Vláďa Butaš a Luboš Albrecht 

 

Pomůcky: seznam ZOH -  město, stát,vlajka, nadmořská výška města 

      Tvrdý kartón, fixy, nůžky, psací potřeby  

 

Naším úkolem bylo obkreslit všech  5 kontinentů (Evropa, Amerika, Asie, Austrálie, Afrika) na papír a 

ještě ty překreslit na tvrdá papír, potom jsme každý kontinent vystříhaly a posle 

barev obtáhli jeho okraje ( Austrálie- zelená, Asie – žlutá, Evropa- modrá, 

Afrika- černá a   Amerika-červená). 
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   Kdy                              stát                        město 

 

1. ZOH 1924  Francie   Chamonix                    

2. ZOH 1928  Švýcarsko St. Moritz  

3. ZOH 1932  USA   Lake Placid  

4. ZOH 1936   Německo  Garmisch-Partenkirchen  

 ZOH 1940     Japonsko  Sapporo        

 ZOH 1944   Itálie   Cortina d'Ampezzo        

5. ZOH 1948   Švýcarsko  St. Moritz  

6. ZOH 1952   Norsko   Oslo  

7. ZOH 1956    Itálie   Cortina d'Ampezzo  

8. ZOH 1960   USA   Squaw Valley  

9. ZOH 1964   Rakousko  Innsbruck  

10. ZOH 1968   Francie   Grenoble  

11. ZOH 1972   Japonsko  Sapporo  

12. ZOH 1976   Rakousko  Innsbruck  

13. ZOH 1980   USA   Lake Placid  

14. ZOH 1984   Jugoslávie  Sarajevo  

15. ZOH 1988   Kanada   Calgary  

16. ZOH 1992   Francie   Albertville  

17. ZOH 1994   Norsko  Lillehammer  

18. ZOH 1998   Japonsko  Nagano  

19. ZOH 2002   USA   Salt Lake City 

20. ZOH 2006   Itálie   Turín   

21. ZOH 2010   Kanada  Vancouver  

22. ZOH 2014   Rusko   Soči 
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XXI. zimní olympijské hry 2010 se konají v únoru 2010 v kanadském 

Vancouveru. Po Montrealu a Calgary je Vancouver třetím kanadským 

olympijským městem. Zimní olympijské hry se tímto vrací do Kanady po 

dvaceti dvou letech od olympiády v Calgary a do Severní Ameriky po osmi 

letech od her v Salt Lake City. Kromě Vancouveru se jednotlivá sportoviště a 

ubytovací prostory nachází i v areálu Univerzity Britské Kolumbie, dále v údolí 

Callaghan Valley, ve městech West Vancouver a Richmond a ve středisku 

zimních sportů Whistler-Blackcomb ve městě Whistler. 

 

Podle olympijské tradice přijal vancouverský starosta Sam Sullivan 

olympijskou vlajku na závěrečném slavnostním zakončení XX. zimních 

olympijských her v Turíně. Vlajka byla vztyčena v úterý 28. února 2006 

před budovou vancouverské radnice, kde vlála až do slavnostního 

zahájení XXI. zimních olympijských her. 

 

Den před začátkem her zasáhla olympiádu tragická nehoda 

gruzínského sáňkaře Nodara Kumaritašviliho, který při tréninku po 

jezdecké chybě vyletěl z dráhy a narazil v rychlosti 140 km/h do nechráněného 

ocelového nosníku u trati. 

 

Olympijská vesnice ve Vancouveru je olympijská vesnice, vybudovaná v 

kanadském městě Vancouver pro Zimní olympijské a 

paralympijské hry v roce 2010.Bude se rozprostírat na ploše 

o velikosti 56 000 m². Má zde být 600 ubytovacích jednotek 

pro více než 2800 sportovců, trenerů a funkcionářů. 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

XXII. zimní olympijské hry se v roce 2014 budou poprvé v historii konat v Rusku. Uspořádá je město Soči, 

které zvítězilo v hlasování členů Mezinárodního olympijského výboru v Guatemale.  

V Soči, lázeňském městě ležícím přibližně 1 500 kilometrů jižně od Moskvy, na pobřeží Černého moře a 

zároveň v podhůří Kavkazu, se budou XXII. zimní olympijské hry konat od 7. do 23. února 2014. 

Kristýna Aronová
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1.blok 
 

Učitel: Jan Kolář 

Členové: Střihavka Michal , Petránek Radek , Martinková Petra , Kristina Nováková , Bezačinský Pavel , 

Albrecht Tomáš , Aron Honza 

Místo: Školní jídelna 

Potřeby: kalkulačka , psací potřeba , papír (blok) 

 

S panem učitelem Kolářem jsme porovnávali sportovní výkony sportovců.. A výsledky jsou............ 

 

 

Sáblíková                                       X   Bauer 
 

Sáblíková-                   Bauer-         

5 km / 6,1 min. = 5000 km / 411 s                15 km / 34,12 min. = 15000 m / 2052 s 

 

v=s:t                     v=s:t 

v=5000:411                    v=15000:2052 

v=12,16 m / s                    v=7,3 m / s 

 =43,77 km / h                      =26,28 km / h 

 

Sáblíková dosáhla rychlosti 43,77 km / h .                             Bauer dosáhl rychlosti 26,28 km / h . 

 

Sáblíková dosáhla rychlosti o 17,19 km / h větší než Bauer . 

 

Tento výpočet splnili všichni členové.  
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Americký boby X Skokan na lyžích X Defago 
 
Americké boby-          Skokan na lyžích- 

1450 m / 51 s      120 m / 4,5 s 

 

v=s:t       v=s:t 

v=1450:51      v=120:4,5 

v=28,43 m / s      v=26,66 m / s 

 =102,34 km / h        =95,97 km/ h  

 

Americké boby dosáhli rychlosti 102,34 km / h .             Skokan na lyžích dosáhl rychlosti 95,97 km / h . 

 

Defago- 

3720 m / 1,55 min. = 3720 m / 115 s 

 

v=s:t 

v=3720:115 

v=32,34 m / s 

 =116,42 km / h 

 

Defago dosáhl rychlosti 116,42 km / h . 

 

                    Americký boby dosáhli o 14,08 km / h větší rychlosti nežli skokan  na lyžích. 

                    Defago dosáhl o 14,08 km/ h větší rychlosti nežli Americký boby. 

                    Defago dosáhl o 20,45 km / h větší rychlosti nežli skokan na lyžích. 

                    Defago dosáhl největší rychlosti. 

 

Tento výpočet splnili všichni členové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Martináková 
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Okolo 10. hodiny dopolední se celá naše skupinka, tvořená ze 2 holek a 4 kluků, přesunula do 

7.třídy a tam jsme dodělávali tabuli, kterou vytvořila předešlá skupinka v níž byla Tereza Týcová a Mirek 

Týce. Celou naší skulinku vedla pí.Křenová. 

Ve skupince byly již zmiňované holky-Květa a Renata.A také zmiňované kluci Petr, Ondra, Luboš a Vláďa. 

 

Paní učitelka nám dávala otázky ze zimní olympiády a my jsme se na ně pokoušeli 

odpovědět.Potom nám rozdělila práci,kterou jsme pomalu začínali tvořit. 

Nejdříve jsme si vystřihli zelené pruhy, které jsme přilepili na horní a spodní okraj tabule.Také jsme šli 

všichni zjišťovat informace o různých sportovcích do počítačové učebny.Na tabuli jsme lepili různé 

obrázky.Ke každému sportovci, který si z letošní olympiády přivezl nějakou medaili jsme udělali 

podrobnější informace (životopis). 

 

Tabuli jsme zvýraznili a kluci udělali z kartónu panáčka, který měl zobrazovat barvy na olympijských 

kruzích. Nakonec jsme celou třídu uklidili a hotovou tabuli jsme odnesli na chodbu a tam ji vystavili. Po 

druhém a také závěrečném bloku jsme se všichni přesunuli do našich tříd a tam jsi povídali o dnu, který 

se nám velmi líbil. Okolo 12.30 hod. jsme měli nástup.Po nástupu jsme se někteří přesunuli na oběd nebo 

jiní šli domů.  

 

 

 

 

 

 

  Květoslava Ptáčníková  

a Renata Chromá 


