
 

ANOTACE 

V tomto pracovním listu žáci nejenom odpoví na otázky 

týkající se přečtené kapitoly Atleti z knihy Mikulášovy patálie 

René Goscinného, ale také si ověří, co vše ví o olympijských 

hrách a jejich symbolech. Přepis celé kapitoly se nachází 

v Čítance pro 4. ročník ZŠ, Praha: SPN, 2001. 

 

Evidenční číslo :  EUK-I/2-INOVACE02-14 

Autor: Mgr. Janina Szlaurová, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název: Atleti 

Očekávaný výstup: Žák se orientuje v textu, rozumí mu, 

dovede s ním pracovat a řešit zadané úkoly, dokáže kriticky 

myslet, spolupracuje ve skupině. 

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Cílová skupina: žák 

Typická věková skupina: 9-11 let, 4. třída 

Předmět: Český jazyk 



 

 

Atleti 

René Goscinny 

1. V jakých lehkoatletických disciplínách chtěli kluci závodit? 

_____________________________________________________________ 

2. Kdo chtěl chodit po rukou? 

_____________________________________________________________ 

3. Odkud a kam měla vést trasa běhu na 100m? 

_____________________________________________________________ 

4. Kdo je to hokynář? 

_____________________________________________________________ 

5. Jaká největší lehkoatletická akce v ČR se konala minulý pátek v Ostravě? 

_____________________________________________________________ 

6. Kdo je nejrychlejší muž na světě? (Účastnil se sportovní akce z minulé otázky.) 

_____________________________________________________________ 

7. Jak se nazývá největší letní sportovní akce na světě? 

_____________________________________________________________ 

8. Kdy a kde se budou konat nejbližší olympijské hry? 

_____________________________________________________________ 

9. Vypočítejte, v kterém roce se můžou konat další letní olympijské hry. 

a) 2022    b) 2023    c) 2024 

10. Co symbolizují kruhy na olympijské vlajce? 

5 kontinentů 

 
11. Přiřaďte správné barvy ke kontinentům. 

černá    Afrika 

červená   Amerika 

modrá   Asie 

zelená   Austrálie 

žlutá    Evropa 

12. Jaké další olympijské symboly znáš? 

_____________________________________________________________ 



 

 

Atleti 

René Goscinny 

1. V jakých lehkoatletických disciplínách chtěli kluci závodit? 

Skok vysoký, běh na 100m, hod kladivem 

2. Kdo chtěl chodit po rukou? 

Augustýn 

3. Odkud a kam měla vést trasa běhu na 100m? 

Od ohrady k autu 

4. Kdo je to hokynář? 

Obchodník prodávající potraviny 

5. Jaká největší lehkoatletická akce v ČR se konala minulý pátek v Ostravě? 

Zlatá tretra 

6. Kdo je nejrychlejší muž na světě? (Účastnil se sportovní akce z minulé otázky.) 

Usain Bolt 

7. Jak se nazývá největší letní sportovní akce na světě? 

Letní olympijské hry 

8. Kdy a kde se budou konat nejbližší olympijské hry? 

2012 (letos) v Londýně 

9. Vypočítejte, v kterém roce se můžou konat další letní olympijské hry. 

a) 2022    b) 2023    c) 2024 

10. Co symbolizují kruhy na olympijské vlajce? 

5 světadílů 

 
11. Přiřaďte správné barvy ke kontinentům. 

černá    Afrika 

červená   Amerika 

modrá   Asie 

zelená    Austrálie 

žlutá    Evropa 

12. Jaké další olympijské symboly znáš? 

Olympijský oheň a heslo: Rychleji, výše, silněji 



 

 

Text z: GOSCINNY, R. Mikulášovy patálie, 

kapitola Atleti. In: Čítanka pro 4. ročník ZŠ. Praha: 

SPN, 2001. ISBN: 80-85937-63-8. s. 207-211. 

Obrázek použitý z: Olympijské hry [online]. 2012-

05-28  [cit. 2012-05-28].  Dostupné  z:  ˂http://lucka 

konec.chytrak.cz/soubory/symboly.html˃ 
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