
11 
 

9 Přílohy 
 

Zpracované cvičební jednotky 

 

Jednotka 1 

1/Zahřátí 

-hra na babu. Cvičenci skáčou po pravé nebo levé noze a snaží se uniknout dvěma babám, 

které je chtějí chytit. Kdo je chycen, zvedne ruku, aby všichni viděli, že má babu. 

-klus stranou dovnitř a ven po obvodu tělocvičny (2krát) 

 

2/Dynamický strečink na koberci (rozdělení cvičenců na polovinu) 

-chůze a po třetím kroku jdou cvičenci do výponu. Klade se důraz na pravidelné střídání 

obou nohou. 

-houpavá chůze po špičkách ve výponu 

-chůze, po třech krocích si cvičenec dřepne a zhoupne po kulatých zádech, nohy jsou 

skrčené a po zhoupnutí jde cvičenec do dřepu. Je potřeba vyvinout švih pomocí skrčených 

nohou. Cvičenec tento cvik udělá 3krát za sebou. 

 

3/Posilování, zpevnění 

-vzpor ležmo, ruce na lavičce -výdrž. Nohy jdou od sebe a k sobě. Vyučující počítá 2krát 

po 10. Po jedné desítce je odpočinek a pokračuje se v další desítce. 

 

4/Zapracování 

Soutěž v týmech 

-přeskoky přes lavičku s oporou. 5 přeskoků na jedné lavičce po 3 opakování 

-houpavá chůze na obrácené kávičce 

-přeskoky přes natažené švihadlo snožmo – 3krát najednou a celé to udělat 4krát 
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Jednotka 2 

1/Zahřátí 

-hra na čápy a žáby. Dva čápi chodí jako čápi a chytají žáby. Žáby jsou ostatní cvičenci, 

kteří se snaží žabími skoky čápům uniknout. 

-část běžecké abecedy – skipping, předkopávání. Cvičenci jsou rozděleni na polovinu a 

stojí naproti sobě. Vždy vyběhne jedna strana cvičících a poté druhá. 

 

2/Dynamický strečink 

-výpady vpřed a do strany s rychlým návratem přes čáru. Je potřeba zdůraznit, že je nutné 

dodržovat 90stupňů (5krát na pravou nohu a 5krát na levou nohu). 

 

-výpon na pravé noze a druhá přednoží skrčmo.Střídání obou nohou. 

 

-výpady vpřed během chůze 

 

3/Posilování, zpevňovaní 

-vzpor ležmo, ruce na lavičce -výdrži-10vteřin krát 3 

 

-vzpor ležmo, ručkování na pravou a levou stranu (4upaženi na pravou a 4upažení na levou 

stranu). 

 

4/ Zapracování 

-přeskoky přes natažené švihadlo na zemi (4krát najednou a to celé 6krát) 

-skákání přes švihadlo – po pravé a levé noze, snožmo, vajíčko 
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Jednotka 3 

1/Zahřátí 

-běhání na písknutí. Žáci běhají po tělocvičně a po jednom písknutí žáci udělají jeden dřep, 

po dvou písknutích udělají dva dřepy a po třech písknutích udělají tři dřepy. 

- běžecká abeceda – skipping, předkopávání, lifting. Cvičenci jsou rozděleni na půlku a 

stojí naproti sobě. Vždy vyběhne jedna strana cvičících a poté druhá. 

 

2/Dynamický strečink 

-výpady vpřed a dozadu s rychlým návratem (6krát na pravou nohu a 6krát na levou nohu) 

 

-chůze po patách, po vnější straně chodidel, chůze po vnitřní straně  

 

3/Posilování, zpevňování 

-hra na siláka – vytlačování z kruhu. Kdo zůstane poslední v kruhu, je vítěz = silák. Je 

dobré rozdělit žáky na kluky a holky, aby se vyrovnaly síly. 

-vzpor ležmo, ručkování na pravou a levou stranu (5upaženi na pravou a 5upažení na levou 

stranu).  

 

4/Zapracování 

-skákání přes části švédské bedny  

-skákání přes švihadlo po pravé a levé noze, snožmo. 
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Jednotka 4 

1/Zahřátí 

-hra na mrazíka. Určí se dva mrazíci, a když se mrazík někoho dotkne, zmrazí ho. 

Osvobodit ho lze třemi dřepy. 

-běžecká abeceda – skipping, předkopávání, lifting, zakopávání (4krát) 

 

2/Dynamický strečink 

-5 vzorových dřepů 

-běh s odporem. Jeden z dvojice má kolem pasu švihadlo a snaží druhého tahat. Je potřeba 

se zapřít. Pro bezpečnost je dobré, aby silák měl švihadlo podložené rukou, aby ho 

neškrtilo. 

 

 

3/Posilování, zpevnění 

-stoj rozkročný – míč nad hlavou: úklon vlevo, prohnutý předklon vlevo, hluboký ohnutý 

předklon vlevo do vzpřimu s míčem nad hlavou a totéž na pravou stranu 

 

4/Zapracování 

-krouživé lano. Hráč je v kruhu a točí lanem dokola. Ostatní přeskakují. Kdo to zkazí, jde 

na místo hráče v kruhu. 
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Jednotka 5 

1/Zahřátí 

-hra na molekuly. Cvičenci běhají po tělocvičně a po zakřičení čísla musí vytvořit skupiny 

podle vyžadovaného počtu. Cvičenci musí sedět jako žáby. Když někdo zbude, je vyřazen. 

-skoky do výšky s meziskokem snožmo 

-skipping bokem 

 

2/Dynamický strečink 

-ze stoje rozkročného do stoje spojného (15krát)  

 

-stoj na pravé noze, upažit švihem a střídavě unožovat a přednožovat dolů dovnitř. Je nutné 

vystřídat obě nohy.   

 

3/Posilování, zpevňování 

-vzpor ležmo, ručkování na pravou a levou stranu (6upaženi na pravou a 6upažení na levou 

stranu). 

 

-vzpor ležmo, ručkováním vzpor stojmo  

4/Zapracování 

-semafor (soutěž na 4 týmy). Po doběhnutí ke značce, cvičenec obrátí jednu ze tří karet. 

Pokud otočí červenou kartu, další člen v týmu musí udělat 6 dřepů. Pokud otočí oranžovou 

kartu, musí udělat 3 dřepy a pokud otočí zelenou kartu, může rovnou běžet. 

1/skoky ze značky na značku 

2/přeskoky na lavičce s oporou (5krát) 

3/3 žabáky 

4/3poskoky na pravé noze a 3 poskoky na levé noze 
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Jednotka 6 

1/Zahřátí 

-hra na opice. Každý cvičenec dostane zauzlované švihadlo a zastrčí za kalhoty. Úkolem je, 

aby sebrali ostatním cvičencům opičí ocásky a vlastní si hlídali. Pokud o ocas někdo přijde, 

jde si pro další švihadlo. Vyhrává ta opice, která má nejvíce opičích ocásků. 

-jelení odpichy po obvodu tělocvičny (2krát) 

 

2/Dynamický strečink 

-výpady vpřed a vzad s rychlým návratem (7krát na pravou nohu a 7krát na levou nohu) 

 

-stoj rozkročný – míč nad hlavou: úklony střídavě vpravo a vlevo s hmitem v úklonu 

 

-stoj rozkročný – předklon – předpažit, míč v levé a předávat míč z ruky do ruky osmičkou 

mezi nohama 

 

3/Posilování, zpevňování 

-opření o zeď, sed s pravým úhlem mezi koleny a výdrž (2xpo 10) 

 

-vzpor klečmo, zanožit levou nohu – vzpažit pravou ruku a totéž na druhou stranu 

 

 

4/Zapracování 

-překážky uspořádány do čtverce 

1/přeskoky přes lavičku a ruce se střídají (5krát) 

2/skoky po pravé noze a po levé noze přes část švédské bedny 

3/skoky snožmo na lavičku a seskoky dolů 

4/skoky snožmo přes část švédské bedny 
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Jednotka 7 

1/Zahřátí 

-kohoutí zápasy. Děti mají zkřížené ruce na prsou a poskakují na jedné noze. Cílem je, aby 

přemohly soupeře. 

-část běžecké abecedy- skipping, lifting, předkopávání a zakopávání (4krát) 

 

2/Dynamický strečink 

-stroj rozkročný a střídavé hmity levou rukou k pravé noze a naopak 

 

-stoj rozkročný a pokrčenou pravou nohu zvedáme k pokrčené levé ruce naopak  

 

3/Posilování, zpevňování 

-podpor na zemi, střídá se pravá a levá noha 

-podpor na předloktí a odrazem snožmo roznožit, odrazem snožmo snožit 

 

 

4/Zapracování 

-skoky z pravé nohy na levou nohu s výdrží alespoň 7 sekund na jedné noze. 

-slalom 

1/přeskakování přes švihadlo 

2/skákání snožmo 

3/skákání po pravé noze 

4/skákání po levé noze 
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Jednotka 8 

1/Zahřátí 

-hra na mrazíka. Kdo je zmražen, může být osvobozen třemi žabáky. 

-běhání k čárám v týmech. Žák vyběhne k bílé čáře, dotkne se jí rukou a běží zpět. Poté 

běží k modré čáře, dotkne se jí rukou a běží zpět. Dále běží k bílé čáře, dotkne se jí rukou a 

běží zpět. Poté jde na řadu další z týmu. Nejrychlejší tým se postaví do zástupu a zvedne 

ruku, aby se vidělo pořadí družstev. 

2/Dynamický strečink 

-ze stoje spojného do výpadu vpřed, podávání si švihadla pod kolenem skrčené nohy 

(8krát) 

 

-skoky z pravé nohy na levou nohu, kolena výš (5krát a to celé po třech opakováních) 

3/Posilování, zpevňování 

-vzpor ležmo, ručkování na pravou a levou stranu (7upaženi na pravou a 7upažení na levou 

stranu). 

 

-stoj rozkročný-ruce v bok: dřep únožný levou-) půlobratem vpravo dřep zánožný levou do 

stoje rozkročného vpravo vpřed a následně půlobratem vlevo do stoje rozkročného.  

 

4/Zapracování 

-kruhový trénink 

1. stanoviště – přeskakování z jedné obruče do druhé. Důraz na vysoká kolena a přenášení 

váhy z jedné nohy na druhou. 

2. stanoviště 

-skákání přes švihadlo snožmo bez meziskoku 

3. stanoviště 

-skákání snožmo do kříže  

4/stanoviště 

-výskok odrazem snožmo na lavičku a seskok (10 krát) 
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Jednotka 9 

1/Zahřátí 

-hra na kvočnu s kuřaty. Děti se rozdělí do stejně početných skupinek. Ve skupince se 

všichni drží v pase. V každé skupince je jeden cvičenec kvočnou a ostatní jsou kuřaty. 

Kvočna se snaží chytit kuře jiné kvočně, ale zároveň si musí bránit svá kuřata. Hodnotí se 

počet chycených kuřat. 

-část běžecké abecedy –skippinig, lifting, předkopávání a zakopávání 

-odpichy po obvodu tělocvičny (2krát) 

2/Dynamický strečink 

-ze stoje rozkročného do stoje spojného (20krát)  

 

-stoj rozkročný pravou vpřed zkřižmo, dát ruce v bok: poskokem stoj rozkročný a upažit, 

poskokem stoj rozkročný levou vpřed zkřižmo-ruce v bok. Totéž opačně. 

 

3/Posilování, zpevňování 

-ze stoje spojného do výpadu vpřed, podávání si švihadla pod kolenem skrčené nohy 

(8krát) 

 

-vzpor ležmo, ruce na medicimbalu, zanožit levou nohu a přednožit pravou ruku, poté 

výměna 

 

4/Zapracování 

-semafor (soutěž ve 4 týmech). Po doběhnutí ke značce, cvičenec obrátí jednu ze tří karet. 

Pokud otočí červenou kartu, další člen v týmu musí udělat 6 dřepů. Pokud otočí oranžovou 

kartu, musí udělat 3 dřepy, a pokud otočí zelenou kartu, může rovnou běžet. 

1/chůze po převrácené lavičce 

2/přeskoky snožmo přes švihadlo bez meziskoku (10krát) 

3/chůze ve dřepu po celých chodidlech 

4/přeskakování obruče 
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Jednotka 10 

1/Zahřátí 

-veverčí honička.  Po tělocvičně jsou poházeny obruče, které jsou domečkem pro veverky. 

Veverky libovolně pobíhají po tělocvičně, a pokud se cítí být v ohrožení, musí skočit do 

domečku. Kuna se snaží veverky chytit. Chytit je může jen tehdy, když veverky jsou mimo 

domeček. S takto chycenou veverkou si kuna vymění roli. 

-klus stranou po obvodu tělocvičny (2krát) 

2/Dynamický strečink 

-stoj rozkročný, ruce v pěst v předpažení a střídá se stoj a podřep s rukama v pěst 

-skoky z pravé nohy na levou ve výdrži. (10sekund na jedné noze, vysoká kolena) 

-stoj zánožný pravou, celé chodidlo na zemi a poté pokrčit koleno pravé, chodidlo zůstává 

na zemi  

 

3/Posilování, zpevňování 

-vzpor ležmo na zemi a zanožení pravé nohy a předpažení levé ruky a naopak  

 

-podpor na předloktí a odrazem snožmo roznožit, odrazem snožmo snožit 

 

 

4/Zapracování 

-soutěž v týmech. Dítě hodí kamínkem a na místo, kam spadne kamínek, musí doskočit. 

Vítězné družstvo je takové, které bude mít nejméně skoků v dané vzdálenosti. 
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Jednotka 11 

1/Zahřátí 

-kolíčková honička. Děti se navzájem honí a berou kolíčky protihráčům. Dítě má na sobě 3 

kolíčky. Na jeden pokus mohou vzít jeden kolíček. Pokud už dítě nemá kolíčky, jde si pro 

další kolíček. Vítězem je ten, kdo má nejvíce kolíčků. 

 

2/Dynamický strečink 

-ze stoje spojného do výpadu vpřed, s rychlým návratem přes čáru (9krát) 

 

-stoj na jedné noze, do předklonu a zpět 

 

3/Posilování, zpevňování 

-sed –chodila vztyčit a švihadlo zaklesnout za chodidla. Žák poté udělá hluboký rovný 

předklon a přitáhne trup k dolním končetinám.  

-ze vzporu ležmo, odrazem dřep – nácvik na „angličáka“ 

 

 

4/Zapracování 

ve dvojicích – vytvoření dvou řad. 

1/dvojice drží natažená švihadla a snaží se protáhnout, aby se švihadla nedotkla. Po 

podlezení opět udělají překážku pro další dvojici. Postupně se vystřídají všechny dvojice. 

2/plazení pod švihadly 

3/přeskakování 
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Jednotka 12 

1/Zahřátí 

-hra v týmech – běhání a sbírání zvířátek. Děti jsou rozděleny do několika družstev. Každé 

družstvo má za úkol sesbírat co nejvíce zvířátek. Každé zvíře má jinou hodnotu a je 

potřeba proto vymyslet strategii, jak získat co nejvíce bodů.   

 

2/Dynamický strečink 

-8 vzorových dřepů 

-běh s odporem se švihadlem –dítě sedí a drží se švihadla, druhý ho tahá 

-stoj spojný – ruce v bok: poskok vpravo na pravé a poskok a to samé na levou nohu  

 

3/Posilování, zpevňování 

-vzpor ležmo, ručkování na pravou a levou stranu (8upaženi na pravou a 8upažení na levou 

stranu). 

 

-vzpor ležmo dohmatem na lavičku čelně: dohmat levou rukou na zem, dohmat pravou 

rukou na zem, dohmat levou rukou na lavičku a dohmat pravou rukou na lavičku   

 

4/Zapracování 

-překážkový parkúr. Koník se snaží co nejrychleji zvládnout přeběh přes překážky a 

doběhnout ke svému týmu.  

 

nářadí: švédská bedna, lavičky 

náčiní: švihadla nebo tyče, kužele 
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Jednotka 13 

1/Zahřátí 

-honička v kruhu. V  5metrové vzdálenosti se děti rozestaví. Stojí pravým bokem do středu 

kruhu. Na povel všechny děti vyběhnou a snaží se doběhnout spolužáka před sebou. 

Dotykem ho vyřadí. Bod získá ten, kdo nebyl vyřazen po 1. Kole, a bod za vyřazení 

spolužáka. 

2/Dynamický strečink 

-ze stoje rozkročného do stoje spojného (strašák) 

 

-lezení po čtyřech 

 

3/Posilování, zpevňování 

-vzpor ležmo, ručkováním vzpor stojmo 

  

-podřep přednožný levou a chodidlo levé nohy vztyčit, následuje předklon. Výměna nohy. 

4/Zapracování 

-děti provádí odrazy snožmo a snaží se provést co nejméně skoků na délku tělocvičny. 

Výsledky se evidují do tabulky a z dvou možností se vybere ten lepší výsledek. 
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Jednotka 14 

1/Zahřátí 

-běh siamských šesterčat na vzdálenost dvou délek tělocvičny. Šestičlenné družstvo je 

spojeno švihadlem jako pupeční šňůrou. Na povel učitele vyběhne celé družstvo a nesmí se 

pustit lana. 

 

2/Dynamický strečink 

-ze stoje spojného do výpadu vpřed (10krát)  

 

-vzpor dřepmo spojný na lavičce čelně úchopem za přední hranu desky: vzpor schylmo, 

vzpor dřepmo spojný 

 

3/Posilování, zpevňování 

-ze vzporu ležmo do vzporu klečmo 

 

-vzpor ležmo rovnovážný: otočit trup vpravo – upažit pravou, dlaň vpřed – do vzporu 

roznožného  

 

4/Zapracování 

-jedna polovina dětí je u kruhů. Do kruhů se vloží tyč, přes kterou děti přeskakují snožmo a 

střídnonož. 

-těžší varianta: přeskok přes tyč, leh na žíněnku a opět přeskok přes tyč 

 

-druhá polovina dětí je u žebříků: chůze nahoru a dolů, chůze nahoru a dolů pozpátku, 

chůze nahoru, míč do klína a šplh dolů 
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Jednotka 15 

1/Zahřátí 

-hra v týmech – běhání a sbírání zvířátek. Děti jsou rozděleny do několika družstev. Každé 

družstvo má za úkol sesbírat co nejvíce zvířátek. Každé zvíře má jinou hodnotu a je 

potřeba proto vymyslet strategii, jak získat co nejvíce bodů.   

 

2/Dynamický strečink 

-vzpor ležmo, zanožit střídavě pravou nebo levou nohu. Nohy musí střídavě kmitat.  

-vzpor ležmo, zanožit levou, přepažit pravou, výdrži a naopak 

 

3/Posilování, zpevňování 

-ze širokého podřepu rozkročného skrčit upažmo dolů a ruce v bok do hlubšího podřepu  

 

-mírný podřep rozkročný, chodidla souběžně, předklon, předpažit skrčmo 

 

4/Zapracování 

-skákání přes švihadlo. Na povel žáci začnou skákat přes švihadlo. Cílem je dosáhnout co 

nejvíce skoků za 45 vteřin. Mají dva pokusy, z kterých se vybere lepší výsledek. 

-přeskoky přeloženého švihadla vodorovným kroužením: přeskoky roznožmo pravou vpřed 
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Jednotka 16 

1/Zahřátí 

-hra na babu třínohých. Dvojice stojí bokem k sobě, švihadlem si vzájemně připoutají 

vnitřní nohy okolo kotníků. 

-běžecká abeceda – skippinig, lifting, předkopávání a zakopávání (5krát) 

 

2/Dynamický strečink 

-z podřepu únožného levou, skrčit upažmo dolů a ruce v bok do podřepu únožného pravou 

-ze stoje rozkročného, skrčit upažmo dolů a ruce v bok do podřepu rozkročného a zpět do 

stoje rozkročného  

 

 

3/Posilování, zpevňování 

-ze vzporu ležmo, odrazem dřep – nácvik na „angličáka“ 

 

-podpor na předloktí a ruce jdou střídavě do vzpažení 

 

 

4/zapracování 

-cvičení s lavičkami:4 lavičky postavené do kříže: 

1/děti přeskakují přes lavičky dokola, poté změna směru 

2/děti provedou sed na lavičku, poté vztyk a běží k další lavičce, kterou přeskočí. Dále děti 

běží po obvodu kružnice a cviky opakují. 

3/děti provedou sed na zem mezi lavičky, poté vztyk a přeskočí lavičky. Dále děti běží po 

obvodu kružnice a cviky opakuje. 

4/děti provedou sed na lavičku, poté vztyk a přeskočí lavičku, leh břichem k zemi a 

pokračování ve cvicích po obvodu kružnice. 
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Jednotka 17 

1/Zahřátí 

-kohoutí zápasy. Děti skáčou po jedné noze se zkříženýma rukama na prsou 

-běh po obvodu tělocvičny – klus stranou s vysokými koleny 

 

2/Dynamický strečink 

-stoj na pravé noze, upažit a švihem uvolněně střídavě přednožovat a zanožovat 

 

-stoj rozkročný – míč nad hlavou: úklony střídavě vpravo a vlevo s hmitem v úklonu 

 

-podřep únožný – předklon – předpažit, míč v levé a předávat míč z ruky do ruky 

osmičkou mezi nohama   

 

3/Posilování, zpevňování 

-vzpor klečmo, ručkováním vzpor stojmo 

 

-vzpor ležmo pravou: úkroky stranou opsat kružnici  

 

4/Zapracování 

-skákací kříž v týmech. Cílem je co nejvíckrát přeskákat kříž. Každý v týmu má dva 

pokusy, bere se ten lepší (2krát po 15 vteřinách).  
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Jednotka 18 

1/Zahřátí 

-kolíčková honička. Děti se navzájem honí a berou kolíčky protihráčům. Dítě má na sobě 3 

kolíčky. Na jeden pokus mohou vzít jeden kolíček. Pokud už dítě nemá kolíčky, jde si pro 

další kolíček. Vítězem je ten, kdo má nejvíce kolíčků. 

-přeskakování přes švihadlo 1min 

 

2/Dynamický strečink 

-stoj rozkročný – hluboký úklon vpravo – vzpažit: obloukem trupu dolů hluboký úklon 

vlevo, totéž opačně 

 

-stoj rozkročný – hluboký ohnutý předklon vpravo – vzpažit, ruce se dotýkají špičky pravé 

nohy: 

1. úklon vpravo vzpřim 

2. kruh trupem vlevo – paže doprovázejí pohyb trupu 

3. hluboký ohnutý předklon vlevo – ruce se dotýkají špičky levé nohy 

4. hmit v předklonu  

 

3/Posilování, zpevňování 

-vzpor ležmo, ručkování na pravou a levou stranu (9upaženi na pravou a 9upažení na levou 

stranu). 

 

-vzpor klečmo, ručkováním vzpor stojmo 

4/Zapracování 

-překážková dráha 

1/přeskoky přes PET lahve 

2/přeskoky snožmo přes medicinbaly 

3/skoky z jedné obruče do druhé 

4/přeskoky přes lavičku držením 

5/skoky snožmo z obruče do obruče 

4/sprint do cíle 
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Jednotka 19 

1/Zahřátí 

-hra v týmech – běhání a sbírání zvířátek. Děti jsou rozděleny do několika družstev. Každé 

družstvo má za úkol sesbírat co nejvíce zvířátek. Každé zvíře má jinou hodnotu a je 

potřeba proto vymyslet strategii, jak získat co nejvíce bodů.   

 

 2/Dynamický strečink 

-skákání přes švihadlo ve dvojicích. Dvojice musí současně přeskakovat. Modifikace: děti 

stojí za sebou.  

-ze stoje pomocí ručkování do vzporu 

 

3/Posilování, zpevňování 

-stoj na medicinbalech a druhý ho jistí, poté střídání 

-vzpor ležmo, ruce na medicimbalu, zanožit levou nohu a přednožit pravou ruku, poté 

výměna 

 

4/Zapracování 

-výskoky na švédskou bednu odrazem snožmo. Seskok na žíněnku tak, aby ustál doskok a 

neudělal ani krok. 

-slalom 

1/skoky z jedné značky na druhou 

2/skoky snožmo z jedné značky na druhou 

3/skoky po pravé noze a poté po levé noze 
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Jednotka 20 

1/Zahřátí 

-hra na tygra. Hraje se na omezeném území, kde se tygr může pohybovat jen po čtyřech. 

Ostatní tygra škádlí. Tygr občas vyrazí a některého z ostatních ,,lovců“ chytí. Chycený se 

stává dalším tygrem a chytají další lovce. 

 

2/Dynamický strečink 

-stoj zánožný pravou, celé chodidlo na zemi a poté pokrčit koleno pravé, chodidlo zůstává 

na zemi 

 

-lavička je zavěšená do kruhů. Chůze po lavičce. 

-plazení po lavičce, do stoje a zpět dolů po lavičce 

 

3/Posilování, zpevňování 

-poskoky vpřed ze vzporu dřepmo spojného s napřímením celého těla a vzpažením zevnitř, 

doskok opět do vzporu dřepmo spojného (co nejdále) 

 

-vzpor ležmo dohmatem na lavičku čelně: dohmat levou rukou na zem, dohmat pravou 

rukou na zem, dohmat levou rukou na lavičku a dohmat pravou rukou na lavičku   

 

4/Zapracování 

-hra ve dvou týmech na postřeh. Jeden tým je modrý a druhý žlutý. Pokud se řekne žlutá, 

žlutí honí modrý tým. Pokud se řekne modrá, modří honí žlutí tým a žlutý tým se snaží 

uniknout. Cílem je rychle reagovat a chytit druhý tým, nebo uniknout před druhým týmem. 

Hra probíhá v různých polohách: stoj zády, dřep, klik, sed, leh. 
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Jednotka 21 

1/Zahřátí 

-hra na babu. Děti mají určitý předmět, který si během honičky mezi sebou předávají. 

Pronásledovatel může dát ,,babu“ jen tomu, kdo má tento předmět. 

 

2/Dynamický strečink 

-stoj spojný-míč  vpředu dole: 

1. dřep spojný- míč na prsa 

2. hmit v dřepu 

3. stoj spojný-vyhodit míč obouruč vzhůru   

 

-dřep spojný- míč vpředu dole: opakované skoky s prohnutí, míč nad hlavu, doskok opět 

do základní polohy       

 

3/Posilování, zpevňování 

-široký podřep rozkročný, skrčit upažmo dolů a ruce v bok a výdrž 

 

-vzpor dřepmo zánožný levou a výdrž 

 

4/Zapracování 

-cvičení s lavičkami:4 lavičky postavené do kříže: 

1/děti přeskakují přes lavičky dokola, poté změna směru 

2/děti provedou sed na lavičku, poté vztyk a běží k další lavičce, kterou přeskočí. Dále děti 

běží po obvodu kružnice a cviky opakují. 

3/děti provedou sed na zem mezi lavičky, poté vztyk a přeskočí lavičky. Dále děti běží po 

obvodu kružnice a cviky opakuje. 

4/děti provedou sed na lavičku, poté vztyk a přeskočí lavičku, leh břichem k zemi a 

pokračování ve cvicích po obvodu kružnice. 
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Jednotka 22 

1/Zahřátí 

-hra na opice. Každý cvičenec dostane zauzlované švihadlo a zastrčí za kalhoty. Úkolem je, 

aby sebrali ostatním cvičencům opičí ocásky a vlastní si hlídali. Pokud o ocas někdo přijde, 

jde si pro další švihadlo. Vyhrává ta opice, která má nejvíce opičíčch ocásků. 

-skoky do výšky, skoky snožmo vpřed a vzad na šířku tělocvičny 

 

2/Dynamický strečink 

-ze stoje rozkročného, skrčit upažmo dolů a ruce v bok do podřepu rozkročného a zpět do 

stoje rozkročného  

 

-ze stoje rozkročného do stoje spojného  

 

-skoky z pravé nohy na levou nohu, kolena výš 

 

3/Posilování, zpevňování 

-zanožování ve vzporu ležmo. Ruce na medicinbalu a nohy opřené o podložku. Cvičenec 

střídavě zanožuje nohu a současně vzpažuje ruku.  

 

-ve vzporu ležmo a opřen rukama o žebřiny, ručkování po třech žebřinách nahoru a zpět 

 

4/Zapracování 

-hra v týmech. 5-7 dětí sedí v řadě za sebou a předávají si míč mezi kotníky z předního 

místa dozadu. Poslední hráč běží dopředu a předává míč dalšímu. Vítězí to družstvo, které 

bude nejrychlejší. 
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Jednotka 23 

1/Zahřátí 

-děti vytvoří zástupy o 5 hráčích a drží se v pase za sebou. První v zástupu se snaží chytit 

posledního v druhém zástupu. První tedy současně chytají i brání. Nesmí se roztrhnout. 

 

2/Dynamický strečink 

-stoj spojný – předpažit dolů dovnitř, ruce sepnout: 

  1. přešvihem skrčmo přes spojené ruce přednožit levou 

2. přešvihem skrčmo vzad přinožit levou a totéž  

 

-10 vzorových dřepů 

 

3/Posilování, zpevňování 

-ze stoje spojného do výpadu vpřed, podávání si švihadla pod kolenem skrčené nohy 

(11krát) 

 

 

-vzpor ležmo na zemi, nohy jsou na lavičce a ruce na zemi. Ručkování na pravou a levou 

stranu.  

 

4/Zapracování 

-práce ve dvojicích 

- dvojice je zády k sobě, zaháknou se za lokty a cválají stranou 

-dvojice je ve dřepu, zaháknou se za lokty a chůze stranou 

-jeden z dvojice přeskakuje roznožkou druhého, který je ve dřepu 
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Jednotka 24 

1/Zahřátí 

-hra v týmech – běhání a sbírání zvířátek. Děti jsou rozděleny do několika družstev. Každé 

družstvo má za úkol sesbírat co nejvíce zvířátek. Každé zvíře má jinou hodnotu a je 

potřeba proto vymyslet strategii, jak získat co nejvíce bodů.   

-běžecká abeceda – skipping, lifting, předkopávání, zakopávání 

 

2/Dynamický strečink 

-ze stoje spojného do výpadu vpřed (14krát, po 7 je aktivní odpočinek) 

 

-ze stoje rozkročného, skrčit upažmo dolů a ruce v bok do podřepu rozkročného a zpět do 

stoje rozkročného 

 

 

3/Posilování, zpevňování 

-leh v podporu na předloktí, vzpažit pravou, střídavě vzpažit pravou a levou ruku 

-vzpor u žebřin, nohy jsou zavěšené za žebřinu, děti ručkují do stran 

-u lavičky – ze dřepu s dohmatem na lavičce do stoje s dohmatem na lavičku 

 

4/Zapracování 

slalom v týmech 

1/k metě – lezení střídnoruč a střídnonož ve vzporu vzadu ležmo vysazeně vpřed (rak) 

2/chůze k metě ve dřepu jako kachny a zpět výskoky ze dřepu jako žabáci 

3/přeskoky snožmo přes švihadlo k metě 

4/poskoky snožmo a zpět běh 
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2/Dotazník 

 

Dobrý den, 

Jmenuji se Kristýna Jenčová, jsem studentkou Pedagogické fakulty Karlovy Univerzity a 

pracuji na závěrečné diplomové práci na téma Rozvoj odrazové schopnosti snožmo. Ráda 

bych Vás tímto informovala o tom, že ve třídě Vašeho dítěte probíhá intervenční program, 

ve kterém žáci dělají odrazová a zpevňovací cvičení pod dohledem třídní učitelky 

Hadrabové. Výsledky testu budou anonymní, pokud budete mít někdo zájem, ráda Vám 

zjištěné informace o Vašem dítěti předám. 

Tímto Vás prosím o vyplnění dotazníku, který bude použit v mé diplomové práci. Cílem 

dotazníku je zjistit aktivitu žáků 5. ročníků v jejich volném čase. 

 

Jméno žáka: 

 

1/Navštěvuje Vaše dítě nějaký sportovně – pohybový zájmový kroužek? 

a/ ANO   b/ NE  

 

2/Vypište prosím jaký a doplňte, kolikrát týdně kroužek navštěvuje. 

Př. Fotbal – 2krát týdně 

 

 Jak dlouho trvá cvičební jednotka? 

Př. Sokol – 1 hodina 

 

 Jak dlouho tento kroužek navštěvuje? 

Př. 3 roky 

 

Děkuji za vyplnění 

Kristýna Jenčová 

studentka 4. ročníku Pedagogické fakulty Karlovy Univerzity 


