
 
 

Přílohy 

Příloha č. 1 

Ahoj, ráda bych Tě požádala o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který se ptá na Tvůj 

vztah k hodinám tělesné výchovy. Cílem mé diplomové práce je zjistit, zda se dají změnit 

postoje k tělesné výchově, když se do hodin tělesné výchovy zařadí aktivity v přírodě. Za 

vyplnění dotazníku Ti předem děkuji.  

 

 

1. Věnuješ se nějakému sportu?  

a) Ano    b) Ne 

 

2. Pokud jsi odpověděl/a v ot.č.1 ANO, napiš, jakému sportu/sportům se věnuješ. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Patří tělesná výchova mezi Tvé oblíbené předměty?  

a) Ano        b) Ne 

Proč? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Těšíš se na hodiny tělesné výchovy? 

a) Ano     b) Většinou ano    c) Jak kdy    d) Téměř nikdy   e) Nikdy 

 

5. Jsou pro Tebe hodiny tělesné výchovy zajímavé? 

a) Ano     b) Většinou ano    c) Jak kdy   d) Téměř nikdy    e) Nikdy 

 

6. Co Tě v hodinách tělesné výchovy baví? (Jaké sporty, hry, cvičení a aktivity) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Co Tě v hodinách tělesné výchovy nebaví? (Jaké sporty, hry, cvičení a aktivity) 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8. Je pro Tebe důležité, jakého učitele máš na hodiny tělesné výchovy? 

a) Ano   b) Ne 



 
 

Proč? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9. Uvítal/a bys nové netradiční sporty, hry, cvičení a aktivity v hodinách tělesné 

výchovy?  

a) Ano      b) Ne 

Proč a jaké? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

10. Navštěvuješ nějaký oddíl, zájmovou skupinu nebo kroužek a jaký?  Např. 

sportovní, turistický aj.,   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

11. Jak nejraději a nejčastěji trávíš svůj volný čas? 

a) Počítač/televize    b) sport  c) venku s kamarády   d) hudba 

Jinak, než uvedené možnosti? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

12. Baví Tě hodiny tělesné výchovy s Tvým/Tvou učitelem/učitelkou? 

a) Ano    b) Většinou ano   c) Jak kdy   d) Téměř nikdy   e) Nikdy  

 

13. Jsou hodiny tělesné výchovy s Tvým/Tvou učitelem/učitelkou atraktivní? 

a) Ano   b)Většinou ano   c) Jak kdy  d) Téměř nikdy   e) Nikdy 

 

14. Tvůj věk a třída:  

 

………………………. 

 

15. Pohlaví 

a) Dívka         b) Chlapec 



 
 

Příloha č. 2 

1.hodina 

Na začátku hodiny rozdány dotazníky – 15-20 min  

Úvodní část – Gordický uzel (5 min) 

Hlavní část – Běhání pro čísla (10 min) 

- Zvedni zadek  

- Noemova archa  

Závěrečná část – probíhání pod lanem (2-3 min) 

 

2.hodina 

-Výběh do terénu – cestou soutěže – štafety (podávání klacku), házení šišek do stromu, házení 

stéblem trávy … 5-7min doběh na místo, 30min běh lesem a soutěže, 5-7min návrat do školy 

 

3.hodina 

Úvodní část – rozběhání a protažení (10 min) 

Hlavní část – bouldering – bezpečnost a záchrana 

                  -ve dvojicích – každý/á si vyzkouší lezení i záchranu 

                                        -lezení se zavřenýma očima, druhý napovídá kde se  

                                         dobře chytit a kam dát nohy 

                                        -soutěž, která z dvojic doleze nejdále (po každém  

                                         spadnutí se ve dvojici mění, každý jedinec může  

                                         spadnout 3x) 

závěrečná část – protažení především horních končetin a zhodnocení hodiny (5 min) 

 

4.hodina 

Úvodní část – běh do blízkého parku u školy na posilovací stroje (prolézačky) (5min) 

Hlavní část – 1.část – každý jednotlivec si vyzkouší všechny stroje, které jsou k dispozici,   

                                   vysvětlení a ukázka jak se na daných strojích cvičí (20 min) 

- 2.část – přeběh do areálu školy,  házení granátem (15 min) 

Závěrečná část – protažení a zhodnocení hodiny  



 
 

5.hodina (vzhledem k počasí místo OB) 

Hodina v tělocvičně 

Úvodní část – hry na zahřátí a uvolnění atmosféry – Dostaň se ven, dostaň se dovnitř 

                                                         -Medvědí brloh (7 - 9 min) 

Hlavní část (30 min) – Monstrum – rozdělení na dvě skupiny, ve kterých zkoušeli daná zadání 

- Ostrovy - všichni se musejí vejít do vymezeného prostoru (vymezeno lanem) 

- Přetahování lana 

- Proskakování dlouhého lana  

Závěrečná část – protažení, posilování a zhodnocení hodiny (5 min)  

 

6.hodina  

Netradiční hry v tělocvičně (špatné počasí) 

- Friesbee (10 min) 

- Ringette   …………. Turnaje přes síť (35 min) 

 

7.hodina 

Na úvod vyplnění dotazníku (15 – 20 min) 

Kolečkové brusle (20-25 min) – na venkovním hřišti před školou 

- Rozbruslení 3kola 

- Protažení na bruslích 

- 4 družstva – štafety – jízda tam a zpět  

                                - předávání kolíku 

                                - jízda mezi kužely 

                                - jízda popředu a pozadu 

                 -     závěr – volné jízdy  

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3 

Noemova archa 

Vzájemný kontakt, poznávání se, navození dobré nálady. 

 Pomůcky: šátky na oči, lístečky s názvy zvířat 

 Prostředí: hřiště, louka, lesní cesta apod. 

 Popis: Každý hráč obdrží lísteček se jménem některého zvířete. Lístečky obsahují 

rozlišné druhy zvířat. Po úvodní informaci si žáci zaváží oči, vedoucí je rozestaví 

po různých místech – zamíchá je. Na povel začne každý hráč napodobovat zvuky 

svého zvířete a zároveň poslouchá, kde se ozývá podobné volání. Jednotlivé druhy 

se snaží shromáždit co nejrychleji. Nikdo nesmí mluvit, dovoleno je pouze 

vydávání zvuku příslušného zvířete (Neuman, 1998). 

 Bezpečnost: bezpečná hrací plocha, nejlépe ohraničená 

Gordický uzel 

 Kontakt s ostatními, kooperace, obratnost, tvořivý přístup. Dobrá příležitost zapojit 

všechny do akce.  

 Pomůcky: nepotřebujeme 

 Prostředí: dvůr, hřiště, louka  

 Popis: Vytvoříme kruh tak, abychom se dotýkali rameny. Předpažíme levou paži a 

uchopíme za ruku některého ze spoluhráčů. Nesmí to být však soused zleva nebo 

zprava. Totéž provedeme pravou paží. Nyní jsme vytvořili Gordický uzel. Snažíme se 

rozmotat, aniž bychom se pustili. V průběhu hry se může měnit způsob držení rukou 

při zachování stálého kontaktu, nesmí to však měnit základní postavení (Neuman, 

1998). 

 Bezpečnost: Upozornění žáků na ohleduplnost při držení za ruce. Jinak nejsou známy 

žádné úrazy.  

Zvedni zadek 

 Síla, koordinace, spolupráce.  

 Pomůcky: žádné nepotřebujeme 

 Prostředí: travnaté hřiště nebo louka 



 
 

 Popis: Cvičení na prověření koordinace a síly svalů. Dvě váhově vyrovnané osoby si 

sednou na zem čelem k sobě, zvednou nohy do výše hlavy, zapřou chodidla o sebe. 

V této poloze se snaží pozvednout hýždě nad zem. Pokud jim to nejde, posunou se 

blíže k sobě (Neuman, 1998). 

 Bezpečnost: neprovádíme cvik na samém začátku lekce, nýbrž až po krátkém zahřátí a 

procvičení. 

Běhání pro čísla 

 Vytrvalost, komunikace, spolupráce 

 Pomůcky: dvě sady čísel, barevně odlišené 

 Prostředí: venkovní plocha, nejlépe nějaký cíp lesa 

 Popis: Dvě družstva soutěží mezi sebou. Mají stejný počet čísel, ty musejí posbírat. 

Čísla se sbírají postupně, vždy vyběhne jeden z týmu, najde číslo a vrací se zpět, poté 

vybíhá další a sbírá následující vyšší číslo. Členové družstva si mohou radit a 

povzbuzovat se. Vyhrává to družstvo, které jako první sesbírá všechna čísla ve 

správném pořadí. 

 Bezpečnost: soutěžící musejí dávat pozor na terén a na ostatní soupeře, aby se 

nesrazili 

Dostaň se ven, dostaň se dovnitř  

   Komunikace, spolupráce 

 Pomůcky: žádné 

 Prostředí: venkovní plocha, tělocvična 

 Popis: Vytvoříme kruh, spojíme se za ruce (zahákneme za lokty). Zvolíme jednoho, 

dva či tři soutěžící, kteří jsou uvnitř kruhu. Jejich úkolem je dostat se ven z kruhu.  

 Bezpečnost: soutěžící musejí dávat pozor, aby nezranili jedince uprostřed či sami sebe 

Medvědí brloh  

           Reakce, rychlost, obratnost 

 Prostředí: venkovní plocha, tělocvična 

 Pomůcky: žádné 



 
 

 Popis: dvě družstva. Vymezení území. Družstva dostanou jména: např.: Brtníci a 

Medvědi. Jsou proti sobě (vzdálenost mezi družstvy 2-3m). Vždy je dána jiná 

startovací poloha. Učitel vždy řekne jedno ze jmen. Úkolem daného družstva je chytit 

co nejvíce jedinců z protějšího týmu, ten se snaží co nejrychleji dostat za vymezené 

území. Polapený jedinec se přidává k druhému družstvu. 

 Bezpečnost: soutěžící musí dát pozor při vybíhání z nejrůznějších poloh. 

Monstrum 

 Komunikace, kooperace 

 Prostředí: v tělocvičně, venku na rovné ploše 

 Pomůcky: žádné 

 Popis: Vytvoření družstva (záleží na počtu účastníků, může být i jedno družstvo), vždy 

musí být v kontaktu ze zemí určitý počet nohou a rukou, monstrum musí být jednotné, 

nesmí vytvořit dvě a více monster. Neexistuje jedna správná varianta, možných 

způsobů provedení je více.  

 Bezpečnost: v blízkém okolí by neměl být nebezpečný předmět, který by při pádu 

mohl způsobit zranění (venku např. kámen, vevnitř např. lavička) 

 

Ostrovy  

 Komunikace, spolupráce 

 Prostředí: venku na rovné ploše, v tělocvičně 

 Pomůcky: lano 

 Popis: Vytvoří se lanem libovolný tvar (převážně se tvoří kruh), do vnitřního prostoru 

se musí poskládat celá skupina, aniž by někdo vyšlápl jakoukoliv částí těla za 

ohraničené území. Vždy po zdárném splnění se území zmenšuje.  

 Bezpečnost: v blízkém okolí by neměl být nebezpečný předmět, který by při pádu 

mohl způsobit zranění (venku např. kámen, vevnitř např. lavička)  

 


