
 

 

Masakr na mnichovské olympiádě (5.září 1972) 
 

AKTIVITA:  SŠ 
NÁZEV:   DEN, KDY ZEMŘELA OLYMPIJSKÁ MYŠLENKA   
 
ANOTACE: 

Aktivita se zaměřuje na zneužívání sportovních akcí nedemokratickými režimy a 
komerčními firmami. 
 
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY: 
GV: český jazyk a literatura, základy společenských věd, dějepis 
OV: český jazyk a literatura, občanská výchova, dějepis 
 
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:  
GV a OV: multikulturní výchova, výchova v evropských a globálních souvislostech, mediální 
výchova 
 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE:  
k učení, komunikativní, občanské  
 
CÍLE: 
 
Žáci: 

- porozumí významu textu, 
- umí vyhledávat v internetových zdrojích a získané informace stručně a přehledně 

zpracovat, 
- umí uvést příklady, kdy byla mírumilovná olympijská myšlenka zneužita k politickým nebo 

komerčním cílům.  
 

DÉLKA: 2 vyučovací hodiny (cca 80 minut včetně projekce filmu) 
 
POMŮCKY: 

- pracovní listy 1 a 2  
- text k videu  
- přístup k internetu 
- psací potřeby 
- tabule nebo flipchart 
- kniha Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 218) 

 

POSTUP: 
 

1) Pustíme film: http://www.stream.cz/slavnedny/609809-den-kdy-zemrela-olympijska-

myslenka-5-zari  

http://svp.muni.cz/dokumenty.php?klic=2.1.1.
http://svp.muni.cz/dokumenty.php?klic=2.1.1.
http://www.stream.cz/slavnedny/609809-den-kdy-zemrela-olympijska-myslenka-5-zari
http://www.stream.cz/slavnedny/609809-den-kdy-zemrela-olympijska-myslenka-5-zari


 

 

2) Rozdáme žákům text k videu z knihy “Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii” a 

vyzveme je, aby v něm vyznačili slova, slovní spojení apod., jimž nerozumí. Pokud je to 

v našich silách, nejasnosti vysvětlíme. 

3) Rozdáme PL 1 (úryvek komentáře z revue Babylon a reklama firmy CocaCola 

z olympiády v Berlíně 1936) – žáci mají za úkol napsat svůj postoj k angažmá 

komerčních firem při sportovních akcích pořádaných nedemokratickými režimy. 

Vyzveme několik žáků, aby své práce přečetlo, na tabuli píšeme argumenty pro a proti. 

 

4) Na závěr hodiny zadáme domácí práci – PL 2 s úkoly (viz pracovní list).  
 

5) V následující hodině odpovědi ve společné diskuzi shrneme a stručně charakterizujeme 

problém spojení sportu a politiky a lidských práv v souvislosti s olympiádou v Berlíně 

1936, Moskvě 1980, Pekingu 2002 a v Soči 2002. 

 
 
 
DOPORUČENÍ: 
Důležité informace o jednotlivých olympionicích naleznete v knize Slavné dny 50+2 příběhy, 
které psaly historii. 
 
Zpracovala: 
Monika Stehlíková 
 


