
Školní zimní olympiáda 

Olympijské klání v únoru 2018 neprobíhá pouze v Koreji, ale také v naší toužimské základní 

škole. Na dny 8. a 9. února připravil školní parlament pro žáky zimní olympiádu. Vyšší 

ročníky ji absolvovaly v tělocvičně, mladší žáci zdolávali olympijské disciplíny v hale. 

Celému klání nejprve předcházel ruch a diskuze ve třídách. Žáci si museli vymyslet název 

svého týmu. A to nebylo jediné, dále měli předložit soupisku závodníků, kteří je budou 

reprezentovat v konkrétních disciplínách. Důležité bylo splnit podmínku, že se her zúčastní 

všichni žáci ze třídy. Zbytek byl zcela v režii tříd. A tak jsme měli možnost shlédnout také 

roztleskávačky a jejich vystoupení, jindy jsme slyšeli spoustu různých pokřiků. Dále byly 

k vidění různé vlajky, které si žáci sami připravili. Vše bylo samozřejmě doprovázeno 

hlasitým fanděním.  

Olympijské hry začaly společným zahájením, představením jednotlivých disciplín. 

Následovalo samotné soutěžení mnohdy doprovázené opravdu bujarým skandováním. Po 

skončení všech disciplín se žáci nerozeběhli ihned do šaten, ale vyčkali na slavnostní nástup a 

zakončení. V pátek jsme si všichni společně zazpívali i českou hymnu. Nám poté zbývalo vše 

správně spočítat a přichystat odměny, medaile a diplomy. Ty byly předány opět na 

slavnostním vyhlášení následující pondělí po prázdninách.  

A v jakých disciplínách si žáci změřili své síly? Jednalo se o tradiční olympijské disciplíny, 

které byly upraveny tak, aby mohly být realizovány v tělocvičně. Jednou z disciplín byl lední 

hokej, v našem podání tedy florbal, dále jsme si zasoutěžili v biatlonu, štafetě na lyžích, 

skocích na lyžích a jízdě na bobech. Že vás tyto disciplíny překvapují? Nejste sami, žáci si 

také nejprve neuměli představit, jak budou v tělocvičně například lyžovat. Lyže jim totiž 

nahradili menší koberečky, které na parketách poměrně dobře kloužou, a tak byly lyže hned 

na světě. Ze všech disciplín byly žákům v rámci třídy sečteny body a stanoveno pořadí. 

V klání mezi prvními a druhými ročníky vyhrála třída 2.B, v těsném závěsu, a tedy stříbrnou 

pozici vybojovala 2.A, bronzovou medaili převzala 1.B a nepopulární bramborová medaile 

čekala na 1.A. Další kategorií byly 3. a 4. ročníky. Zde z důvodu vysoké nemocnosti byla 

třída 4.A spojena se 4.B. První příčku v této kategorii vybojovala 4.C, druhé místo získala 

4.A+B, třetí pozici obsadila třída 3.B a krásné čtvrté místo získala 3.A. V pátek se do 

olympijského dění zapojily 5. a 6. ročníky. Vítězem této skupiny byla 6.B, stříbrnou medaili 

si z těchto bojů odnesla 5.B, třída 6.A obsadila s velmi těsným rozdílem jednoho bodu třetí 

místo a čtvrtou pozici získala 5.A. Poslední kategorie byla složena ze 7. – 9. ročníků. Zlatou 

medaili získala třída 9.A, krásné druhé místo vybojovali žáci 7.B, třída 7.A obsadila ve velké 

konkurenci 3. místo. Bramborovou medaili v této skupině soutěžících získala 8.A, 9.B 

vybojovala páté místo a šestou příčku obsadila třída 8.B. 

Všem soutěžícím děkujeme za výborné sportovní výkony a chování v duchu fair play. 

A doufáme, že si olympiádu za dva roky, i když v letní verzi, zopakujeme. 

 

Za školní parlament 

Mgr. J. Hudec, Mgr. L. Nesvadbová 



 

 

 

 

 

 


