ZMAGOVALCI IN PORAŽENCI
Preberite zgodbo, ki jo bomo vmes prekinili in poskušajte odgovoriti na vprašanja (katera
čustva se porajajo v danih okoliščinah).

Na olimpijskem stadionu poteka tekmovanje v atletiki v teku na tisoč metrov. Tekači so se
mesece pripravljali na ta finale. V tem trenutku se ogrevajo na začetku proge in čakajo na
strel iz pištole, ki označuje začetek tekme. Končno napoči pričakovani trenutek, deset tekačev
se požene po progi in poskuša dati vse od sebe….
Odgovori na naslednja vprašanja:




Kaj misliš, da občuti atlet nekaj dni pred velikim finalom?
In kaj občuti nekaj dni pred začetkom tekme, ko čaka na strel iz pištole?
Kaj pa, ko začne teči?

Čez nekaj trenutkov se trije tekači od teh sta dva iz iste ekipe, odcepijo od večine in tečejo v
ospredju. Dva izmed njih, Sergej in Mark, poleg tekaškega tovarištva druži tudi veliko
prijateljstvo zunaj proge.
Odgovori na naslednja vprašanja:



Kaj verjetno čutijo trije tekači, ko vidijo, da so se odcepili od svojih nasprotnikov in se
prebili v vodstvo?
Kaj čutijo drugi tekači, ko začnejo zaostajati?

Tekmovanje poteka po načrtih, trije vodilni tekači se približujejo ciljni črti mnogo pred
drugimi udeleženci. Do cilja manjka dvesto metrov in za tri atlete se začenja zaključni šprint.
Zdaj ali nikoli! Sergej začne pridobivati prednost pred drugima dvema.
Razmisli o naslednjih vprašanjih:




Kaj verjetno čutijo tekači na zadnjem delu proge?
O čem verjetno razmišljajo?
O čem verjetno razmišlja Sergej in kaj čuti, ko v ciljni ravnini pride v vodstvo? Kaj pa
čuti njegov ekipni tovariš Mark?

Včasih se nekaj zgodi, ko človek najmanj pričakuje. Sergej zelo nerodno pade in obsedi na
progi, saj začuti močno bolečino v levi nogi. Druga dva tekača ga dohitita in tečeta še
petdeset metrov do cilja. Mark prehiti drugega atleta in osvoji prvo mesto.
Razmisli o naslednjem vprašanju:


Kako se verjetno počuti Sergej ob padcu?

Sergeju se s težavo uspe pobrati in počasi nadaljuje tekmovanje, njegov obraz pa je ganljivo
prežet z bolečino. Prehitevajo ga drugi tekači, ki so tekli za vodilnimi, med njimi tudi tretji
tekmovalec iz Sergejeve ekipe. Ta se ustavi, da bi mu pomagal prečkati ciljno črto. Na cilj
prispeta zadnja, a občinstvo jima najbolj ploska.
Razmisli o naslednjih vprašanjih:




Kako se verjetno počuti Sergej, ko prispe na cilj s pomočjo svojega ekipnega tovariša?
Kaj pa čuti tekmovalec, ki se odpove tekmovanju, da bi pomagal Sergeju?
Kako se verjetno počuti Mark, ko vidi, da Sergeju občinstvo burno ploska, ko prispe
na cilj?

Vesela bom vaše povratne informacije: kaj ste doživljali ob branju zgodbice, kako ste se vi
počutili, imate sami kakšno podobno zgodbo, narišite kakšno risbico na to temo… pošljete mi
lahko na moj e-mail naslov: potocnik.lucija@os-mezica.si

Lucija Potočnik, pedagoginja

