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Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 

Tematický den 21. 12. 2022 na téma „SPORT KOLEM NÁS…“ 

Po vzoru starořecké kalokagathie bude část žáků naší školy rozvíjet svého ducha čerpáním nových 

poznatků během první části tematického dne zaměřeného na sport. Po absolvování 11 workshopů 

přijde na řadu rozvoj těla. S finančním přispěním Spolku přátel Gymnázia budou žáci moci navštívit 

zimní stadion, kde jim bude pronajata ledová plocha k bruslení. Kromě ledu bude k dispozici i jedna 

dráha v plaveckém areálu a cvičební sál na Dubině v klubu Sportlife. Vedle letošního 6. ročníku 

tematického dne se další část žáků školy aktivně zapojí do 1. ročníku studentské olympiády MozOl.  

PROGRAM – ROZDĚLENÍ DO SKUPIN (BLOK 1 OD 8:30 HODIN, BLOK 2 OD 10:00 HODIN) 

1. CO NEJDE SILOU, JDE ROZUMEM A KREATIVITOU  

garant: Mgr. Světlana Sajdlová 

kapacita: 20 studentů 

umístění: JAZ 4 

Pokud dokážeš vidět něco, co dosud neexistuje, k tomu máš hodně nápadů a inspiraci 

pronásleduješ s palicí, staň se členem kreativního týmu a pojď navrhnout olympijskou 

vesnici, logo, kolekci kostýmů a další atributy pro Olympijské hry, které jednou za 

jisté se budou konat i v Česku:-) A jestliže se na to necítíš, pamatuj si: objevovat 

vlastní schopnosti je úžasně zábavné! 

 

2. COME & PLAY 

garant: Mgr. Dita Saxová, Mgr. Soňa Chalupová 

kapacita: 20 studentů 

umístění: 9/II 
Workshop pro všechny, co si chtějí NEJEN zopakovat a naučit se slovní zásobu k 

tématu SPORT, ALE I pohrát, bude pro vás připraven Kahoot kvíz (mobily povoleny 

), Activity games, a nakonec se dostane i na POHYB . Připravte své boky na hula 

hoop, nohy, ruce na obratnost, balanc a zručnost  a mozek na soustředění. Lodičky a 

fraky nechte doma . 

 

3. OLYMPIÁDA V BARCELONĚ 1992 

garant: Mgr. Alexandra Carreňo 

kapacita: 20 studentů 

umístění:  7/II 

V tomto workshopu se ohlédneme za jedním z nejdůležitějších milníků v historii 

Barcelony, kterým Olympiáda v roce 1992 bezesporu byla. Pět skupinek připraví s 

pomocí tabletu a elektronických zařízení krátkou prezentaci na téma spojené s touto 

nezapomenutelnou událostí a společně si tak zavzpomínáme na mimořádnou 

atmosféru léta roku 1992. Vzdáme tak holt hrám, které před 30 lety navždy změnily 

ráz a popularitu Barcelony. 
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4. NEOBVYKLÉ OKAMŽIKY V HISTORII SPORTU  

garant: Mgr. Václava Lensmith 

kapacita: 20 studentů 

umístění:   JAZ 1 

Žáci se prostřednictvím krátkých videí v angličtině seznámí se sportovními okamžiky, 

které posunuly laťku fyzických limitů lidského těla, které šokovaly nebo pobavily 

nejen sportovní fanoušky, ale i mnoho lidí, kteří se o sport jinak nezajímají. K 

jednomu z videí budou ve dvojicích zpracovávat pracovní list v angličtině. Cílem bude 

seznámit se s méně obvyklými sporty nebo s neobvyklými momenty ze sportů, které 

nás běžně obklopují. Kromě toho se naučí používat i specifické výrazy a kolokace z 

oblasti sportu. 

 

5. ČESKÝ SPORTOVNÍ SLANG NAPŘÍČ KRÁSNOU LITERATUROU 

garant:  Bc. Jan Bolehovský, Mgr. Zdeňka Rejmanová 

kapacita: 25 studentů 

umístění: 24/I 

Literární dílna s názvem Český sportovní slang napříč krásnou literaturou představí 

téma slangových výrazů, které tvoří nedílnou část té slovní zásoby, jíž disponuje naše 

mateřština v oblasti sportovních aktivit. Studenti budou seznámeni s tímto 

fenoménem jak po stránce teoretické, tak praktické. Praktická část zahrnuje práci 

s ukázkami textů z vybrané beletrie Karla Poláčka, Eduarda Basse a Oty Pavla, 

součástí této aktivity bude také promítnutí vybrané filmové ukázky, které doplní a 

rozšíří tematiku českého slangu užívaného ve sportu. Od studentů se očekává aktivní 

zapojení a plnění zadaných úkolů v rámci literární dílny. 

 

6. „NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE BOJOVAT ČESTNĚ A ZE VŠECH SIL.“ 

garant:  Mgr. Johana Kalenská, Mgr. Lucie Škarvadová 

kapacita: 25 studentů 

umístění: 17/I 

Workshop bude zaměřen na fenomén olympijských her napříč historií. Začneme 

stručnou charakteristikou původních starověkých her, zaměříme se na zajímavé 

disciplíny i okolnosti konání ve srovnání s moderními olympijskými hrami, založenými 

na konci 19. století Pierrem de Coubertinem. V další části programu se budeme 

věnovat významným osobnostem spojeným s moderními olympijskými hrami i 

zajímavým okolnostem (zejm. politickým), které konání olympijských her ve 20. 

století ovlivňovaly. Program bude probíhat formou workshopu, který vyžaduje 

zapojení studentů do připravených aktivit. Dobové soutěžní dresy vítány! 

 

7. FOTBALOVÁ MATEMATIKA 

garant: Mgr. Martin Sochor 

kapacita: 10 - 20 studentů (dle potřeby) 

umístění: MAT/DG 
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Řešení netradičních úloh s fotbalovou tématikou z různých oblastí matematiky.  

 

8. SPORT A POČÍTAČE 

garant: Mgr. Jan Zapletal, Mgr. Tomáš Voltr 

kapacita: 20 studentů 

umístění: IVT1, IVT2 

Sport a počítače – neslučitelné světy? Pojďme najít využití prostředků digitálního 

světa ve světě sportu. Vyzkoušíte si tvorbu multimédií ke sportovním přenosům. 

Rozhovory, reklamy, vstupenky, upoutávky čekají jen na Vaše zpracování. 

 

 

9.    KONTROVERZE PROVÁZEJÍCÍ KONÁNÍ SPORTOVNÍCH MEZINÁRODNÍCH TURNAJŮ 

garant: Mgr. Jan Váňa, Mgr. Andrea Koláčková  
kapacita: 20 studentů 

umístění: 1/II 

Jak jsou vybírána místa pro konání mezinárodních sportovních akcí? Jsou při tom 

nějak řešeny otázky lidských práv a je na ně brán zřetel, nebo se jedná jen „prázdné“ 

fráze? Liší se nějak tyto postoje mezi jednotlivými sporty? Provázely v poslední době 

sportovní turnaje nějaké kontroverze?  

Zaujala vás některá z těchto otázek? Pak právě pro vás je určen náš tematický blok, 

protože se v rámci něho budeme společně pokoušet nalézat odpovědi. Pracovat 

budete ve skupinách a dojde i na představení výsledků vaší práce. Nakonec 

vytvoříme společnou tematickou mapu a bude pro vás připraven i on-line kvíz. 

Těšíme se na vás! 

10. FYZIKA V HOKEJI (NEBO HOKEJ VE FYZICE?) 

garant: Mgr. Rita Chalupníková, Ph.D., Mgr. Karel Šild  

kapacita: 20 studentů 

umístění:  21/I 

Snad všechna odvětví sportu využívají poznatky fyziky. Síla, rychlost, čas, práce s 

těžištěm, odraz, pružnost – to jsou pojmy, které každý sportovec i trenér zná. Ale jsou 

to i základní fyzikální pojmy. A chce-li být sportovec opravdu dobrý, tak fyziku 

využívá. 

My se soustředíme na hokej a popřípadě na bruslení. Po úvodním rychlém seznámení 

se s pravidly hokeje, se podíváme na fyziku v hokeji. Budeme hledat odpovědi na 

otázky, zda hokejista s větší hmotností má v hokeji výhodu, jak je to s bruslením a 

třením, jak se chová puk po nárazu na mantinel a zda, popř. jak záleží na hokejce, 

jakých rychlostí dosahuje hokejista a jakých puk. Pokud zbude čas, můžeme se 

podívat na piruety při bruslení. 
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11. WORKSHOP K SOČ (PLATÍ I PRO ODPOLEDNÍ BLOK) 

Garant: RNDr. Květa Sýkorová 

Kapacita: 20 studentů 

Umístění: JHV Pardubice, Technecium  

Vyhrazeno pro budoucí nebo aktuální reprezentanty školy v SOČ. Předpokládáme 

účast žáků ve všech třech blocích tematického dne (minimálně oba dva dopolední a 

případně jeden odpolední). Na workshopu probereme základy statistiky atd., budou 

probíhat konkrétní konzultace s odborníky dané SOČ… 

 

12. PRVNÍ ROČNÍK SPORTOVNÍ OLYMPIÁDY NAZÝVANÉ MOZOL (PLATÍ I PRO ODPOLEDNÍ BLOK) 

Garant: studentská rada 

Kapacita: 150 studentů 

Umístění: tělocvičny gymnázia, nafukovací hala ve vedlejším sportovním areálu  

Ve středu 21.12.2022 a  ve čtvrtek 2.2.2023 proběhne u nás na gymnáziu první ročník 
sportovní olympiády nazývané MozOL. Proč MozOL? Odpověď je jednodušší nežli by 
se mohlo zdát. Název vznikl spojením slov Mozarťák a olympiáda. Jedná se o akci 
pořádanou čistě našimi studenty. Soutěžní týmy, zastupují jednotlivé třídy a podobně 
jako u staršího bráchy, LoMu (League of Mozart), se soutěží nejen o krásné ceny, 
nýbrž i o prestiž. Dovolíme si připomenout, že právě zmiňovaný LoM vyhrála minulý 
rok třída G2.C. A v čem se vlastně soutěží? Ve třech kategoriích, sportech. Těmi jsou 
volejbal, basketbal a florbal. Za realizační tým přeje mnoho úspěchů Matyáš Burda a 
nezbývá nežli prohlásit. 
Sportu zdar! 
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PROGRAM – ROZDĚLENÍ DO SKUPIN (BLOK 3 OD 12:00 HODIN) 

1. BRUSLENÍ  

garant: Mgr. Martin Plha, Mgr. Martina Pešková 

kapacita: 100 studentů 

umístění: Enteria aréna, malá hala 

Bruslení žáků od 12:00 do 13:30 hodin. 

 

2. PLAVÁNÍ 

garant: Mgr. Erika Macková 

kapacita:  25 studentů 

umístění: plavecký stadion 
Proč si jít zaplavat? 

Je to všestranný pohyb zapojující nejen ruce, ramena a nohy, ale i svaly zádové a 

břišní, jejichž ochablost je často příčinou bolavých zad. Plavání nepřetěžuje klouby a 

vazy, posiluje a protahuje. 

Pobyt ve vodním prostředí má blahodárný vliv na psychiku, pomáhá také odbourat 

stres a nervové napětí. Je to jeden z nejlaskavějších sportů k pohybovému aparátu. 

Netřeba tedy váhat, stačí s sebou pouze plavky a ručník. V případě potřeby bude i 

trenér k dispozici :-)) 

Plavecká dráha pro žáky Gymnázia Mozartova od 12:00 do 13:00 hodin. 

  

3. JÓGA & SPOL 

garant: Mgr. Soňa Chalupová 

kapacita: 30 studentů 

umístění:  Sportlife Dubina 

Vyhrazená učebna a cvičitelka pro žáky Gymnázia Mozartova od 12:00 do 14:00 

hodin. 

 

4. WORKSHOP K SOČ (PLATÍ I PRO ODPOLEDNÍ BLOK) 

Garant: RNDr. Květa Sýkorová 

Kapacita: 20 studentů 

Umístění: JHV Pardubice, Technecium  

Vyhrazeno pro budoucí nebo aktuální reprezentanty školy v SOČ. Předpokládáme 

účast žáků ve všech třech blocích tematického dne (minimálně oba dva dopolední a 

případně jeden odpolední). Na workshopu probereme základy statistiky atd., budou 

probíhat konkrétní konzultace s odborníky dané SOČ… 
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5. PRVNÍ ROČNÍK SPORTOVNÍ OLYMPIÁDY NAZÝVANÉ MOZOL (PLATÍ I PRO ODPOLEDNÍ BLOK) 

Garant: studentská rada 

Kapacita: 150 studentů 

Umístění: tělocvičny gymnázia, nafukovací hala ve vedlejším sportovním areálu  

Ve středu 21.12.2022 a  ve čtvrtek 2.2.2023 proběhne u nás na gymnáziu první ročník 
sportovní olympiády nazývané MozOL. Proč MozOL? Odpověď je jednodušší nežli by 
se mohlo zdát. Název vznikl spojením slov Mozarťák a olympiáda. Jedná se o akci 
pořádanou čistě našimi studenty. Soutěžní týmy, zastupují jednotlivé třídy a podobně 
jako u staršího bráchy, LoMu (League of Mozart), se soutěží nejen o krásné ceny, 
nýbrž i o prestiž. Dovolíme si připomenout, že právě zmiňovaný LoM vyhrála minulý 
rok třída G2.C. A v čem se vlastně soutěží? Ve třech kategoriích, sportech. Těmi jsou 
volejbal, basketbal a florbal. Za realizační tým přeje mnoho úspěchů Matyáš Burda a 
nezbývá nežli prohlásit: 
Sportu zdar! 

 


