
Ahojte kamaráti, ja som 
SPAJKY 

a pripravil som pre Vás vedomostný 
kvíz o atletike 



1. Aký slovenský atlét má osobný rekord v trojskoku 17,09 m, Tomáš … ?  
2. Doplňte priezvisko reprezentantky v behu cez prekážky, Ema .... ?  
3. Čím hádže na pretekoch Marcel Lomnický ?  
4. Kto získal zlatú medailu v chôdzi na 50km na OH v Riu 2016 ? 
5. Kto je najrýchlejší slovák v behu na 100m, Ján …. ? 
6. Kde sa budú konať Olympijské hry v roku 2021? 

01 Tajnička
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02 Aká je správna odpoveď ?
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03 Osemsmerovka 

Precvičte si pozornosť a nájdite 8 pomôcok na atletických pretekoch. 

1.____________________________

2.____________________________

3.____________________________

4.____________________________

5.____________________________

6.____________________________

7.____________________________

8.____________________________

Správne odpovede: 



04 Nájdete 6 rozdielov ? 



05 Spoznajte s nami atletickú disciplínu 

Skok do diaľky sa vykonával už v starom Grécku, ako druhá 
disciplína päťboja pod názvom halma. Pretekár držal v rukách 
malé činky, ktoré mali umožniť dosahovať lepšie výkony.  

Ako novodobá disciplína sa skok do diaľky rozvíjal v Anglicku a 
v USA v 60.rokoch 19.storočia.  

Skok do diaľky mužov bol súčasťou prvých novodobých OH v 
roku 1886 v Aténach.  

Mužský svetový rekord drží M.Powell z USA výkonom 895 cm.  

Ženský svetový rekord drží od roku 1988 G.Čisťjakovová 
výkonom 752 cm a  môžete ju stretnúť aj na atletických 
pretekoch na Slovensku ako atletickú trénerku.  

(Atletika 2020, Ivan Čilík a kolektív) 

SKOK DO DIAĽKY

Renáta Vodnyánszká 
reprezentantka SR v skoku do diaľky 

Aký osobný rekord má Renáta 
Vodnyánszká v skoku do diaľky ?  



Kamaráti ĎAKUJEME

Správne odpovede nám môžete posielať na:  

(fotku alebo pdf. tejto strany)  

detskaatletika@atletika.sk  
 a môžete vyhrať super ceny. 

Správne odpovede: 
1.  __________ 
2.  __________ 
3.  __________    ___________   ____________  ____________   ___________   ____________    ___________  __________ 
4.  __________    ___________   ____________  ____________  ____________   ____________ 
5.  __________

mailto:detskaatletika@atletika.sk
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