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Graf 21 - Pokud ano, napiš jakých:  
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Příloha č. 2 – Seznam obrázků 

 

Obrázek 1 – Rozmístění kruhů pro hru 

Obrázek 2 – Schéma pro postavení na hru „Černí a bílí“ 

Obrázek 3 – Rozmístění hráčů 

Obrázek 4 – Hrací plocha pro hru „Klokani“ 
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Příloha č. 3 – Vzorový dotazník  

 

1. Pohlaví       Třída: 

a) Chlapec 

b) Dívka 

2. Baví tě hodiny tělesné výchovy? 

a) Ano 

b) Většinou ano 

c) Většinou ne 

d) Ne  

3. Jak hodnotíš pohybové hry s ostatními činnostmi v hodinách tělesné výchovy? 

a) Nejlepší 

b) Průměrné 

c) Horší 

d) Nejhorší 

4. Zakroužkuj, které z pohybových her tě při hodině tělesné výchovy nejvíce baví? 

(zakroužkuj více odpovědí) 

a) Přehazovaná 

b) Vybíjená 

c) Štafetové závody 

d) Jiné (honičky, pálkovací hry, zaháněné, přihrávané) 

5. Věnuješ se ve volném čase pohybovým aktivitám? 

a) Ano 

b) Ne 

6. Pokud se věnuješ pohybovým aktivitám, napiš kterým: 

………………………………………………………… 

7. Znáš pravidla pohybových her, které hrajete při hodinách tělesné výchovy? 

a) Ano 

b) Ano, některé 

c) Moc pravidlům nerozumím 

d) Ne 

8. Vysvětlí vyučující dostatečně pravidla pohybové hry? 

a) Ano, vždy 
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b) Ano, občas 

c) Ne 

9. Dohlíží učitel při hrách na pravidla? 

a) Ano 

b) Někdy 

c) Ne 

10. Pokud znáš pravidla, využíváš ve svém volném čase, či sportovním kroužku naučené 

pohybové hry z tělesné výchovy?  

a) Ano  

b) Ne  

11.  Pokud využíváš, napiš jaké:……………………………………………. 

12.  Rozlišujete herní posty při pohybových hrách?  

a) Ano  

b) Ne  

13.  Pokud „ano“, vyzkoušíš si při dané hře všechny herní posty?  

a) Ano, posty střídáme pravidelně 

b) Ano, posty si volíme sami mezi sebou 

c) Ano, posty určuje vyučující  

14. Patří u tebe pohybová hra k oblíbeným  činnostem při tělesné výchově?  

a) Oblíbená 

b) Méně oblíbená  

c) Nejméně oblíbená 

15. Jakou hru při hodinách tělesní výchovy nehrajete, ale rád(a) by jsi si ji zahrál(a)? 

……………………………………………………………………………... 

16. Rozcvičujete se na začátku hodin tělesné výchovy?  

a) Ano, s učitelem 

b) Ano, jeden vždy předcvičuje 

c) Ano, rozcvičujeme se sami 

d) Ne 

17. Myslíš si, že rozcvička při hodině tělesné výchovy je důležitou součástí?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

18.  Probíhá na hodinách tělesné výchovy průpravné cvičení pro pohybové hry ? 
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a) Ano 

b) Ano, občas 

c) Spíše ne  

d) Ne 

19. Myslíš si, že je průpravné cvičení potřeba?  

a) Ano, vždy 

b) Ano, někdy 

c) Občas 

d) Ne 

 

 

20. Účastníš se turnajů a soutěží v pohybových hrách se svou školou? 

a) Ano 

b) Ne 

21. Pokud ano, napiš jakých: ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


