
 
 

1 PŘÍLOHY 

1.1 PŘÍLOHA Č. 1 - DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

Ahoj děti, zajímá nás, jak často sportujete a orientujete se ve sportovních hrách, zejména 

pak  ve vybíjené.  Vyplňte proto následující údaje: 

 Tvé osobní údaje a názory (dopiš nebo zakroužkuj). 

1) Je mi ............ let,  

 

2)Chodíš do .............. třídy.  

 

3) Jsi:  chlapec      dívka 

 

4) Jak často sportuješ mimo školní TV? 

a) každý den 

b) dvakrát až třikrát týdně 

c) jedenkrát týdně 

d) dvakrát měsíčně 

e) nesportuji vůbec 

 

5) TV ve škole mě 

a) baví   

b) nebaví 

 

6) S kterými z těchto her ses setkal(a) v hodinách TV? 

 - házená 

 - přehazovaná 

 - vybíjená 

 - volejbal 

 - softbal 

 - basketbal 

 - kopaná 

 - hokej 



 
 

 - florbal 

 - netradiční činnosti 

 

7) Hraješ rád sportovní - míčové hry? 

a) ano 

b) ne 

 

8) Seřaďte sportovní hry od nejoblíbenější po nejméně oblíbenou (označte číslicí 1 - 6, 

kde  1 označuje nejoblíbenější hru a 6 nejméně oblíbenou): 

- házená 

- volejbal 

- košíková 

- kopaná 

- vybíjená 

- florbal 

 

9) Znáš sportovní hru vybíjená? 

a) ano 

b) ne 

 

10) Znáš oficiální pravidla vybíjené? 

a) ano 

b) ne 

 

11) Sportuješ v nějakém sportovním klubu?  

a) ano  

b) ne  

a) Jaký je to sport? ________________________________________ 

b) Kolikrát týdně? _______________ 

 

Děkujeme. 



 
 

1.2 PŘÍLOHA Č. 2 - DOTAZNÍK PRO UČITELE (TRENÉRY) 

 

DOTAZNÍK PRO UČITELE TV NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Vážené paní učitelky a vážení páni učitelé,  

jsem studentka 4. ročníku oboru Učitelství 1. stupně ZŠ na Karlově univerzitě v Praze. 

Ráda bych vás požádala o vyplnění dotazníku týkajícího se zmapování výuky vybíjené 

na základních školách ve vybraném regionu (Benešov a okolí) a na základě poznatků 

vytvořit návrh modelu výuky vybíjené, sestavit zásobník průpravných a herních cvičení 

pro rozvoj pohybových schopností a základních herních dovedností žáků na I. stupni ZŠ 

a ověřit jej v pedagogické praxi. 

Vyplnění dotazníku by mi velice pomohlo při zpracování diplomové práce na téma: 

Vybíjená na I. stupni ZŠ. 

Ujišťuji vás, že veškeré zpracování dat bude zcela anonymní a výslednou práci jsem 

ochotna poskytnout k nahlédnutí.  

Mnohokrát děkuji,  

Zdeňka Varga 

 

I. část 

1. Název školy: 

…………………………………………………………………………………. 

2. Pohlaví: muž      žena 

3. Počet roků praxe: ……………………….. 

 

II. část 

 

Odpovědi prosím označte  X 

 

4. Kterou vysokou školu jste studoval(a)? 

a) Univerzitu Karlovu v Praze 

b) Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích 

c) Univerzitu U.J.Purkyně v Ústí nad Labem 

d) jiná 

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

5. Jakou aprobaci máte vystudovanou? 



 
 

a) TV 

b) TV a jiný předmět 

c) učím TV neaprobovaně 

d) jiná možnost 

.................................................................................................................................................. 

 

6. Věnujete se aktivně sportu ve svém volném čase? 

a) ano 

b) ne 

Jakému? 

.................................................................................................................................................. 

 

7.  Setkali jste se s výukou Pohybových a sportovních her při studiu na vysoké škole? 

a) ano  

b) ne 

 

8. Měli jste Pohybové a sportovní hry na vysoké škole jako: 

a) povinný předmět 

b) povinně volitelný předmět 

c) volitelný předmět 

d) neměli 

 

9. Výuka probíhala: 

a) teoretickou formou 

b) praktickou formou 

c) praktickou i teoretickou formou 

 

10.  Co učíte v TV nejraději (známkou 1-4, 1  nejraději)? 

a) atletiku 

b) gymnastiku, aerobic 

c) sportovní hry 

d) úpoly 

 

11. Jaké míčové hry učíte v TV? 

a) košíkovou 



 
 

b) vybíjenou 

c) přehazovanou 

d) florbal 

e) fotbal 

f) volejbal 

g) jiné 

.................................................................................................................................................. 

 

12.  Kterou míčovou hru vyučujete nejčastěji? 

a) košíkovou 

b) vybíjenou 

c) přehazovanou 

d) florbal 

e) fotbal 

f) volejbal 

g) jiné  

……………………………………………………………………………………………... 

 

13. Mohou si někdy žáci vybrat, jakou hru chtějí hrát? 

a) ano 

b) ne 

 

14. O kterou míčovou hru mají největší zájem?................................................ 

 

15.  Seřaďte pravidla her dle vašeho názoru od nejjednodušších po nejsložitější. 

a) košíková 

b) vybíjená  

c) přehazovaná 

d) florbal 

e) fotbal 

f) volejbal 

  



 
 

16. Učíte v hodinách TV vybíjenou? 

a) ano 

b) ne 

V jakém rozsahu?.................................................................................................................... 

 

17. Ve kterých ročnících vyučujete vybíjenou? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

f) nevyučuji 

 

18. Vedete na vaší ZŠ sportovní kroužek vybíjené? 

a) ano 

b) ne 

 

19. Počet dětí v kroužku: ……………………………………………… 

 

20. Na vybíjenou chodí více: 

a) dívek 

b) chlapců 

c) přibližně stejný poměr 

 

21. Trénujete pravidelně? 

a) ano 

b) ne 

 

22.  Máte dostatečné materiální vybavení pro výuku vybíjené? 

a) ano 

b) ne 

 

23. Počty míčů a druhy míčů?.......................................................................................... 

 

24. Máte dostatečné finanční možnosti na jeho zakoupení? 



 
 

a) ano 

b) ne 

 

25. Máte odpovídající hrací prostory? 

a) ano 

b) ne 

 

26. Máte problém s metodikou vybíjené? 

a) ano 

b) ne 

 

27. Máte k dispozici nějaké metodické pokyny pro výuku vybíjené? 

a) ano 

b) ne 

 

28. Pokusil/a byste se o výuku vybíjené na základě stručného metodického materiálu? 

a) ano 

b) ne 

 

29. Znáte dobře oficiální verzi pravidel, podle které hrají turnaje ve vybíjené, které 

zaštiťuje Asociace školních sportovních klubů (AŠSK)? 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..

. 

 

30. Vyhovuje vám dnešní forma pravidel? 

………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………. 

  



 
 

31. Jak seznamujete žáky s pravidly vybíjené? 

a) během vlastní hry 

b) připravíme pro ně názornou přednášku pravidel 

c) nevěnujeme se jim  

d) hrajeme podle vlastně vytvořených pravidel 

e) vlastní metoda 

 

32. Zařazujete do hodin TV průpravné hry s míčem?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 

 

33. Znáte správnou metodiku vrchní přihrávky jednoruč? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

34. Pořádají se ve vaší škole školní přebory tříd ve vybíjené? 

a) ano 

b) ne 

 

35. Účastníte se s žáky těchto soutěží? 

a) ano 

b) ne 

 

36. Jak se připravujete na okresní kolo ve vybíjené? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

  



 
 

1.3 PŘÍLOHA Č. 3 - ZÁSOBNÍK MANIPULAČNÍCH CVIČENÍ, 

PRŮPRAVNÝCH A HERNÍCH CVIČENÍ PRO ROZVOJ 

POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ A ZÁKLADNÍCH HERNÍCH 

DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

- Manipulační cvičení 

- Průpravná cvičení 

- Průpravné hry 

 

1) Manipulační cvičení 

a) zaměřená na kutálení – kutálení po vlastním těle (Mužík, 1993) 

cv.1 Mírný stoj rozkročný, spojené paže předpažíme a míč položíme na ně, změnou úhlu 

paží se míč po pažích kutálí, nesmí spadnout.  

cv.2 Stejné postavení (jen trup je mírně předkloněn) paže jsou upaženy a míč je umístěn 

za krkem. Můžeme chodit a měnit pozice (klek, leh na břicho), ale míč nesmí spadnout.  

cv.3 Sed, skrčit přednožmo, míč položit na nárty. Opakovaným propnutím nohou 

v kolenou si skutálíme míč do klína, uchopíme ho rukama a položíme na nárty nohou, 

které jsme mezi tím zase pokrčili. Nedotýkáme se země nohama ani rukama. 

cv.4 Leh, míč sevřít ploskami nohou. Opakovaným přednožením pokládáme nohy s míčem 

co nejdále za hlavu a zpět.  

cv.5 Stoj rozkročný, hluboký ohnutý předklon, míč kutálet od levé nohy k pravé z jedné 

ruky do druhé (obměna – míč kutálet pouze jednou rukou). 

cv.6 Stoj rozkročný, pravou vpřed, hluboký ohnutý předklon, míč kutálet z levé strany 

na pravou mezi nohama a zpět. 

cv.7 Stoj rozkročný, hluboký ohnutý předklon, kutálet míč kolem pravé nohy a navázat 

kutálením kolem levé nohy – vytvoření osmičky kolem obou nohou. 

 

b) zaměřená na kutálení míče - cvičení ve dvojicích 

cv.8 Stoj rozkročný, hluboký ohnutý předklon, nebo sed roznožný, jeden i více míčů 

kutálet mezi sebou různými směry. 

cv.9 Sed roznožný, kutálet míč mezi sebou, po uchopení míče provést leh vzad, míč 

je prsou nebo ve vzpažených rukou, zpět do sedu. 

cv.10 Dvojice ve stoji čelem proti sobě, předpažit a uchopit se za ruce míč na přepažených 

rukou. Úkolem je kutálet míč po napjatých rukou směrem k hráči, který je v podřepu. 

Podřepy střídat. 



 
 

c) zaměřená na držení a podávání míče  

cv.11 Předávání míče z pravé ruky do levé před tělem a za tělem.  

cv.12 Kroužení míče kolem jedné nohy střídavě oběma směry. Míč se předává z jedné ruky 

do druhé.  

cv.13 Kroužení kolem celého těla – začíná se kolem kotníků, přechází se kroužením kolem 

pokrčených kolen na kroužení kolem pasu a na závěr kolem hlavy. Mění se směr pohybu 

míče cv.14 Kroužení míče ve tvaru osmičky – z ruky do ruky – mezi pokrčenými koleny, 

hlava vzhůru.  

cv.15 Míč držíme oběma rukama před hlavou. Provedeme rychlé tlesknutí nad míčem 

a padající míč chytíme dřív, než se dotkne země.  

cv.16 Stoj rozkročný, míč držíme obouruč nad hlavou, lokty propnuty. Střídavě předklon, 

kmit a vzpřim, vzpažit, kmit.  

cv.17 Stoj rozkročný, míč držíme volně před tělem. Střídat hluboký předklon, ruce mezi 

nohama, hmit a prohnutý předklon se vzpažením, hmit.  

cv.18 Stoj, míč držíme obouruč před tělem ve výši pasu. V této výšce předáváme míč 

z levé ruky do pravé před tělem a z pravé do levé za tělem, kroužíme míčem kolem těla. 

Nepohybovat pánví.  

cv.19 Sed roznožný, zvednutá chodidla, míč držíme obouruč nad hlavou. Střídavě hluboký 

předklon k pravé noze, vzpřim a k levé noze, vzpřim. Snažíme se dostat míč za chodidlo 

napjaté nohy.  

cv.20 Sed pokrčmo, předávání míče pod nohama. 

cv.21 Sed, přednožit pravou, předávání míče pod nohou a výměna nohou.  

cv.22 Ve stoji předpažit pravou, míč držet v dlani, lehce míč nadhodit, dlaň otočit 

a padající míč uchopit hřbetem ruky, prsty jsou přitom roztaženy. 

cv.23 Stoj rozkročný, ohnutý předklon, kroužení míčem kolem jedné nohy, střídavě oběma 

směry, míč předávat z jedné ruky do druhé. 

cv.24 Stoj spatný, kroužení kolem celého těla, začít kroužením kolem pokrčených kolenou, 

přejít na kroužení kolem pasu, cvičení ukončit kroužením kolem hlavy, měnit směr pohybu 

kroužení od hlavy směrem ke kolenům. 

cv.25 Stoj rozkročný, míč držet volně obouruč před tělem ve výši pasu, v této výšce 

předáváním míče z levé ruky do pravé před tělem a z pravé ruky do levé za tělem kroužit 

míčem kolem těla, nepohybovat pánví. 

 

 

d) zaměřená na držení a podávání míče - cvičení ve dvojicích 



 
 

cv.26 Dvojice žáků stojí vedle sebe, míč ve vzpažení. Úkolem je odevzdat míč spoluhráči 

nad hlavou směrem zprava doleva. Totéž zpět.  

cv.27 Žáci leží na břiše s hlavami k sobě na vzdálenost vzpažení. Předávají si míč, trup 

je co nejvýše. Po předání následuje převal na záda a zpět na břicho, opět předání.  

cv.28 Žáci sedí zády k sobě a podávají si míč kolem dokola. Totéž provádíme ve stoje.  

cv.29 Dvojice žáků stojí zády k sobě, předávají si míč zprava či zleva vytočením trupu.  

cv.30 Dvojice žáků v postavení zády k sobě, stoj rozkročný, hluboký předklon. Žák A 

předá míč levou rukou mezi nohama do levé ruky žáka B, ten míč levou rukou vrací kolem 

levé nohy žákovi A do pravé ruky. Žák A opět podá míč mezi nohama pravou rukou 

žákovi B do jeho pravé a ten mu ho vrací kolem pravé nohy do levé ruky.  

cv.31 Štafety s předáváním míče, kombinace předešlých cvičení.  

cv.32 Dvojici v sedu mírně roznožném, chodidla opřít o sebe, nohy napnout. Úkolem 

je předávat si míč středem mezi nohama, po předání provést leh na záda, zpět do sedu. 

cv.33 Dvojice hráčů ve stoji zády k sobě. Předávání míče zprava i zleva vytočením trupu 

po dráze osmičky (mezi trupy). 

cv.34 Dvojici hráčů ve stoji rozkročném zády k sobě ve vzpažení. Předávání míče 

nad hlavou, po předání míče provést předklon a předat míč mezi nohama. 

e) zaměřená na házení a chytání míče  

cv.35 Stoj rozkročný, předpažit poníž, míč položit na dlaně, vyhazovat míč do výšky 

(0,5m), malíčky u sebe. 

cv.36 Mírný stoj rozkročný, vyhodit míč pravou, chytit levou a naopak. 

cv.37 Mírný stoj rozkročný, nadhodit míč nad sebe, provést obrat o 180° a chytit míč 

(obměna – obrat o 360°, 720°). 

cv.38 Stoj, pokrčit předpažmo, míč držet obouruč vrchem před hrudníkem. V poklusu 

na místě opakovaně co nejrychleji přehazovat míč z jedné ruky do druhé jako „horkou 

bramboru".  

cv.39 Stoj, míč držet obouruč před tělem. Opakovaně házet mít obouruč (jednoruč) 

před sebe na zem a snažit se ho chytit obouruč co nejdříve po odrazu od země.  

cv.40 Přehazování míče nad hlavou z pravé do levé ruky. Paže jsou po celou dobu napnuté. 

Cvičíme i v sedu.  

cv.41 Ve stoji vyhodit míč, tlesknout před tělem a za tělem a chytit míč.  

cv.42 Leh na břiše, míč držet obouruč ve vzpažení. Opakovaně v mírném záklonu lehce 

obouruč vyhazovat míč vzhůru a chytat ho.  

cv.43 Leh na zádech, držení míče v úrovni prsou. Trčením vyhodit míč vzhůru před sebe, 

převalit se o 360 stupňů a chytit míč dříve, než dopadne na zem.  



 
 

cv.44 Stoj spatný, vyhodit míč nad hlavu, obrat o 360 stupňů, chytit míč.  

cv.45 Stoj spatný, vyhodit míč, tlesk do hýždí i do stehen, chytit míč.  

cv.46 Hráč si nadhodí míč nad sebe, provede klek – stoj a chytá míč.  

cv.47 Hráč si nadhodí míč nad sebe, provede dřep či sed – stoj a chytá míč.  

cv.48 Dva míče. Přehazujeme míče z pravé ruky do levé před tělem a z levé do pravé 

obloukem nad hlavou.  

cv.49 Střídavé vyhazování dvou míčů do vzduchu oběma rukama. Vyhodíme první míč, 

zatímco letí, vyhazujeme druhý míč a chytáme první.  

cv.50 Střídavé vyhazování dvou míčů do vzduchu oběma rukama. Vyhodíme první míč, 

zatímco letí, obtočíme druhý míč kolem pasu, vyhodíme ho do vzduchu a chytáme první, 

obtáčíme kolem pasu atd.  

cv.51 Hodit míč o zeď, provést dva výskoky, po dopadu na zem chytit míč oběma rukama.  

cv.52 Dva žáci stojí naproti sobě, mají vlastní míč. Žák A přihrává míč žákovi B, ten 

si hodí svůj míč nad sebe, chytá míč od spoluhráče, vrací mu jej zpět a chytá svůj 

nadhozený míč. Totéž provádí i druhý žák.  

cv.53 Pustit míč z úrovně ramen a chytit ho obouruč v úrovni kolen. 

cv.54 Pustit míč z úrovně ramen, tlesknout nad ním a chytit obouruč dříve než dopadne 

na zem. 

cv.55 Vyhodit míč a chytit ho obouruč co nejníže nebo nejvýše u země. 

f) zaměřená na házení a chytání míče – ve dvojicích 

cv.56 Dvojice hráčů ve stoji čelem k sobě, vzdálenost 2 až 3 m od sebe, oba s míčem 

v rukou. Úkolem hráče A přihrát míč hráči B, úkolem hráče B nadhodit svůj míč nad sebe, 

chytit míč od spoluhráče, vrátit jej zpět a chytit svůj nadhozený míč. Výměna úloh. 

cv.57 Dvojice hráčů ve stoji za sebou ve vzdálenosti 1,5 a 2 m od sebe. Hráč A 

v předpažení, hlava ve vzpřimu. Úkolem hráče B je přihrát míč vysokým obloukem přes   

hlavu hráče A přímo do jeho rukou. 

 

2) Průpravná cvičení  

a) pro nácvik a zdokonalení přihrávky vrchním obloukem jednoruč a chytání míče 

na místě 

cv.58 Pohrej si s míčem! 

Hráč si různým způsobem pohrává s míčem: přehazuje si míč z pravé ruky do levé 

a naopak, podává si míč kolem těla, ve stoji rozkročném kreslí míčem osmičku okolo 

nohou, kutálí míč mezi nohama, vsedě kolem sebe atd. - Komu míč v určeném čase 

neupadne? Kdo si vícekrát míč přehodí z ruky do ruky? Kdo vyhodí míč nejvýš? 



 
 

cv.59 Vyhoď a chyť! 

Hráč vyhazuje míč obouruč nad sebe na místě i v chůzi, nechá ho dopadnout na zem 

a po odrazu míč chytá. Obměna: Hráč chytá míč bez dopadu na zem. 

cv.60 Přihrej spoluhráči! 

Dvojice hráčů procvičují určený druh přihrávky bez dopadu míče na zem. – Kdo si 

 desetkrát nejrychleji přihraje? – Komu nespadne míč na zem? 

cv.61 Vyber si přihrávku! 

Dvojice hráčů procvičuje různé druhy přihrávek (jednoruč vrchem, obouruč vrchem, 

obouruč trčením, o zem….). Způsob provedení se dvojice volí sama! 

cv.62 Trojúhelník 

Trojice hráčů je rozestavena do trojúhelníku, vzdálenost hráčů je 6 – 8 m. Hráči si přihrávají 

po obvodu trojúhelníka jednoruč vrchem.(Hráč provede po chycení míče obrátku spojenou 

s vykročením nesouhlasné nohy ve směru přihrávky.) – Která trojice si nejdříve v určeném 

směru dvanáctkrát přihraje? 

cv.63 Prudce o stěnu 

Jeden z dvojice hráčů hází prudce proti stěně, druhý míč chytá a provádí totéž. Kdo míč 

nechytí, má trestný bod. – Kdo má nejméně trestných bodů? 

cv.64 Přihrej, zacvič a chyť! 

Dvojice si přihrávají míč bez dopadu míče na zem. Každý z hráčů po přihrávce okamžitě 

splní daný úkol (leh, sed, běh do určené vzdálenosti…). – Kdo si nejdříve desetkrát 

přihraje? 

cv.65 O nejdelší přihrávku 

Dvojice si začnou přihrávat míč ze vzdálenosti 5 m. Když hráč míč chytí, ustoupí vždy 

o krok dozadu. Hraje se tak dlouho, dokud některý z dvojice neupustí míč. – Která dvojice 

se nejvíce vzdálí? 

cv. 66 Přihrej hráči bez míče! 

Proti dvěma hráčům s míči stojí jeden bez míče. Hráči střídavě rychle přihrávají a samotný 

hráč jim míče vrací. Obměna: Lze zapojit i více hráčů s míčem. – Která trojice si nejdříve 

desetkrát přihraje? 

cv.67 Zasáhni soupeře! 

Jde o obměnu známé hry červení a bílí. Dvě družstva sedí (leží, klečí,…) proti sobě 

v nevelké vzdálenosti od střední čáry hřiště. Na střední čáře mezi dvojicemi hráčů leží míče. 

Na povel učitele vystartují hráči určeného družstva k míči, uchopí jej a snaží se zasáhnout 

soupeře z druhého družstva, kteří běží za koncovou čáru na své straně hřiště. Zásah 

je platný, je-li hráč zasažen dřív, než přeběhne koncovou čáru. Vítězí družstvo, které nasbírá 



 
 

větší počet bodů. 

cv.68 Stíhací závod v kruhu 

Sudý počet hráčů v kruhu se rozpočítá na prvé a druhé. První přihrávají prvním a druzí 

druhým co nejrychleji tak, aby přihrávkou dostihli druhý míč. Při zahájení závodu drží míč 

jeden lichý a proti němu stojící sudý. 

cv.69 Odrážená od zdi 

Skupina hráčů stojí před stěnou, jeden z nich má míč, hodí jej na stěnu a současně vyvolává 

jménem některého spoluhráče. Ten odražený míč chytá. Podaří-li se mu to, hází a vyvolává 

on, jestliže míč nechytí, má trestný bod. – Kdo nasbírá nejméně trestných bodů? 

cv.70 Cvičení s využitím švédských laviček 

Na dvou lavičkách, které jsou postaveny rovnoběžně ve vzdálenosti 3 – 5 metrů od sebe, 

stojí čelem proti sobě hráči. Každá dvojice hráčů má k dispozici jeden míč. Oba hráči  

Příslušné dvojice si přihrávají míč jednoruč, obouruč (vrchem, odrazem o zem) a chytají 

přihrávky spoluhráče, aniž by sestoupili z lavičky.  

cv.71 Na chytače 

Žáci vytvoří kruh čelem dovnitř, vzdálenost na upažení, uvnitř kruhu je 1 až 4 chytači. Žáci 

si přihrávají 1 až 3 míče. Chytači se snaží míč chytit. Podaří-li se chytači míč chytit, vymění 

si místo s hráčem, který se jej naposledy dotkl. Obměny: vytvoříme více kruhů, 

před přihrávkou musí žák s míčem udeřit o zem, nadhodit míč apod. 

cv.72 Prudké přihrávky 

Dvojice proti sobě si prudce přihrávají míč. Ten, kdo míč nechytí nebo nesrazí oběma 

rukama před sebe na zem, si započítává trestný bod. 

cv.73 Přihraj protějšímu! (Mazal, F., 1993) 

Každé družstvo je rozděleno do dvou zástupů proti sobě. Po přihrávce protějšímu zástupu 

se přihrávající hráč řadí na konec svého zástupu. Obměna: Po přihrávce přebíhají hráči 

do protějšího zástupu. - Které družstvo bude nejdříve v původním postavení? 

cv.74 Hodit míč obouruč vrchem z místa na stěnu, po odrazu nechat míč jednou spadnout 

a chytit. 

cv.75 Hodit míč jednoruč vrchem z místa na stěnu, po odrazu nechat míč jednou spadnout 

a chytit. 

cv.76 Hodit míč jednoruč vrchem z místa na stěnu, před chycením tlesknout před 

a za tělem (dřepnout, otočit se o 360 stupňů, vyskočit s chyceným míčem do vzduchu, …). 

cv.77 Hodit míč jednoruč vrchem z místa na stěnu, po odrazu chytit bez dopadu na zem, 

při chytání se hráč může pohnout z místa. 

cv.78 Hodit míč jednoruč vrchem z místa na stěnu, po odrazu chytit bez dopadu na zem 



 
 

tou samou rukou, při chytání se hráč může pohnout z místa. 

cv.79 Dva hráči s jedním míčem stojí čelem ke stěně, hráč stojící vzadu hodí míč jednoruč 

vrchem do zdi, druhý se ho snaží chytat. 

cv.80 Dva hráči si přihrávají mezi sebou. Nejprve je vzdálenost minimální, např. 2 m. 

Po zvládnutí správné techniky hodu a chycení míče se může vzdálenost zvětšit. Hráči 

by měli dodržovat správnou techniku hodu (např. v předkročení je opačná noha než 

je odhodová paže). Stejné cvičení lze provést po jednom, dvou krocích. (Bělka, J., 

Engelthalerová, Z., Ježdík, M., Kafka, M., Malý, L., Novák, A., Pelikán, I., Plachý, A., 

Tupý, J., Vojta, Z., Zach, J., 2015) 

 

 

cv.81 Dlouhé přihrávky 

Nejprve si s žáky v tělocvičně vyjasníme “čárování“. (Předpokládám, že máte ve školní 

tělocvičně spleť čar….). Pak si určíme bodování. Za přihrávku dlouhou 3m - 3 body, za 5m 

- 5 b. a tak dále až k maximu 9m. Žáci se rozdělí do dvojic. Každá dvojice má k dispozici 

10 přihrávek. Dvojice si sama volí náročnost = délku přihrávek. Podle délky přihrávek 

sama sbírá body. Za zkaženou přihrávku nejsou samozřejmě body žádné. Maximum je tedy 

90 bodů. 

cv.82 Přihrávky ve dvojicích se dvěma míči na místě: - hráč A obouruč přes hlavu, hráč B 

obouruč trčením od prsou, - hráč A ve stoji kutálí míč, hráč B ve stoji vrchní přihrávka 

jednoruč, - hráč A ve stoji přihrává jednoruč s úderem o zem, hráč B vrchní přihrávka 

jednoruč, - oba hráči přihrávají vrchní přihrávkou jednoruč z výskoku. 

cv.83 Hráči si přihrávají po obvodu čtverce. Pokud budou oba čtverce stejně velké, 

lze závodit v tom, která čtveřice si dokola (např. 1x, 2x 3x) přihraje rychleji. Pro zdatnější 

hráče lze připojit do přihrávek dva nebo více míčů.  

 



 
 

 

cv.84 Hráči si přihrávají po obvodu trojúhelníku. Pokud budou oba trojúhelníky stejně 

velké, lze soutěžit v tom, která trojice si dokola (např. 1x, 2x, 3x) přihraje rychleji. 

Pro zdatnější hráče lze připojit do přihrávek dva nebo více míčů.  

 

cv.85 Dva hráči stojí naproti sobě, třetí mezi nimi drží v ruce kruh. Krajní hráči 

si přihrávají tak, aby míč proletěl kruhem. Kruhy mohou být v různé poloze. Cvičení může 

probíhat i jako soutěž jednotlivců nebo družstev.  



 
 

 

 

cv.86 Hráči jsou rozděleni na dvě družstva, jsou v kruhu a přihrávají si míč. Vyhrává 

družstvo, které si jako první přihraje po obvodu (1x, 2x atd.)  

 

 

  



 
 

cv.87 Pět hráčů, dva míče: jeden míč je přihrávkami veden přes hráče X mezi hráče A a C, 

druhý míč opět přes hráče X mezi hráče B a D podle instrukcí na obrázku.  

 

 

cv.88 5 hráčů, 2 míče: jeden míč je přihrávkami veden přes hráče X mezi hráči A a B, 

druhý míč opět přes hráče X mezi hráči C a D podle instrukcí na obrázku. 

 

 

 

  



 
 

cv.89 Každé družstvo se snaží co nejrychleji dostat všechny míče z místa A do místa B 

přihrávkami od hráče k hráči.  

 

cv.90 Osm hráčů tvoří tzv. Klímův čtverec. Míče mají dva hráči stojící proti sobě a začínají 

přihrávat míče ve směru pohybu hodinových ručiček, po odehrání míče si mění místa 

po úhlopříčce nebo s hráčem naproti.  

 

 

 

cv.91 Tři hráči, dva míče: hráč A přihrává míč hráči C, hráč C přihrává hráči B a hráč B 

přihrává hráči A. Ve hře jsou oba míče současně. 

 

b) k nácviku hodu jednoruč vrchem a chytání míče v pohybu 



 
 

cv.92 Hodit míč jednoruč vrchem na stěnu po dvou krocích (pravák vykračuje pravou 

nohou, při výkroku levé nohy odhazuje míč). 

cv.93 Hráč stojí zády ke zdi, široký stoj rozkročný, prohodí míč mezi nohama na zeď, 

obrátí se a chytá  míč oběma rukama. 

cv.94 Hodit míč o zeď, provést dva výskoky, po dopadu na zem chytit míč oběma rukama.  

cv.95 Čtverec 

Pět hráčů je rozestavěno v rozích čtverce tak, aby v rohu, kde se nachází míč, stáli dva 

hráči za sebou. Hráči přihrávají po obvodu čtverce (nebo libovolně) a po přihrávce 

přebíhají na místo, kam přihráli. – která pětice stojí nejdříve v původním postavení? 

cv.96 Přihraj a běž 

Hráči si přihrávají po obvodu trojúhelníku (čtverce, vícestranného lichoběžníku). Kam hráč 

přihraje, tam se běží postavit. Pokud budou oba trojúhelníky (čtverce, vícestranné 

lichoběžníky) stejně velké, lze soutěžit v tom, která trojice (skupina hráčů) si dokola 

(např. 1x, 2x, 3x) přihraje rychleji. Pro zdatnější hráče lze připojit do přihrávek dva nebo 

více míčů. 

 

 

cv.97 Přihrávaná do kruhu 

Hráč z obvodu kruhu přihraje míč střednímu a běží na jeho místo, ten přihrává na obvod 

a běží za míčem atd. – Která skupina bude mít nejvyšší počet přihrávek v určeném čase? 

  



 
 

cv.98 Míčová školka 

Hráč vyhazuje míč nad sebe a provádí zadanou pohybovou činnost (např. tleskání 

před i za tělem, dřep, sed apod.) a chytá míč ještě před dopadem na zem. Obměna: Hráč 

chytá míč po cviku obratnosti i ve výskoku. Hráč si míč přihrává o zeď. - Komu míč 

při deseti pokusech nespadne? Komu se podaří nejnesnadnější obratnostní cvičení 

před chycením míče? 

cv.99 Hráči vytvoří čtyři zástupy a přihrávají si dvěma míči ze zástupu A do D a z C do B. 

Po odehrání míče se dále přemisťují ze zástupu A do zástupu B, z B do C, z C do D, z D 

do A atd. Poté můžeme směr pohybu i přihrávky změnit.  

 

cv.100 Dvojice hráčů si přihrává o stěnu tak, že se jeden z nich snaží chytit míč po odrazu 

o stěnu dříve, než se dotkne podlahy (nebo až se dotkne podlahy).  

cv.101 Hráči si přihrávají ze zástupu A do zástupu B. Po odehrání přebíhají do protějšího 

zástupu. 

 



 
 

cv.102 Hráči vytvoří čtyři zástupy a přihrávají si dvěma míči ze zástupu A do D a z C 

do B. Po odehrání míče se dále přemisťují ze zástupu A do zástupu B, z B do C, z C do D, 

z D do A atd. Poté můžeme směr pohybu i přihrávky změnit. 

 

cv.103 Hráči vytvoří čtyři zástupy a přihrávají si dvěma míči proti směru hodinových 

ručiček. Po odehrání míče se přemisťují ze zástupu A do zástupu D a naopak a ze zástupu 

B do C a naopak. 

 

 

 

  



 
 

cv.104 Hráči vytvoří čtyři zástupy, míč přihrávají si dvěma míči doleva a jejich pohyb 

je opačným směrem do vedlejšího zástupu. 

 

 

cv.105 4 hráči, 1 míč: hráči B, C, D přihrávají hráči A a po odehrání si mění svá místa. 

 

 

cv.106  Čtyři hráči, dva míče: všichni hráči přihrávají míč rovně před sebe. Hráč A si mění 

místo s hráčem B, hráč C s hráčem D.  

cv.107 Čtyři hráči, dva míče: všichni hráči přihrávají míč úhlopříčně na protější stranu. 

Hráč A si mění místo s hráčem B, hráč C s hráčem D.  

cv.108 Tři hráči, dva míče: hráč C střídá přihrávku mezi hráči A a B.  

 

c) na vrchní střelbu jednoruč  



 
 

cv.109 Hráči stojí proti stěně ve správném postavení a střílí na stěnu. Tam mohou mít 

umístěný např. barevný papírový čtverec, kolečko, trojúhelník, obrázek, který se snaží 

strefit.  

 

 

cv.110 Na třetího  

Hráči utvoří trojice. Dva si přihrávají míč a snaží se třetího, který stojí mezi nimi trefit 

míčem (vybít). Prostřední hráč se může zachránit i chycením míče. Jakmile je třetí - 

prostřední hráč vybit, nahradí ho ten hráč, který ho vybil. 

cv.111 Hráči stojí u čáry, kterou nesmějí překročit, a snaží se strefit do kuželu stojícího 

naproti nim (po každém zásahu kuželu jej hráči musí vrátit do výchozí pozice). 

Po zvládnutí správné techniky lze opět soutěžit, např. kdo první 3x strefí svůj kužel, kdo 

se z pěti pokusů vícekrát strefí, kdo bude mít za časový limit (max. 1 min) více zásahů 

kuželu. Mohou soutěžit jednotlivci, dvojice, trojice, ale i družstva mezi sebou.  

 



 
 

cv.112 Dvojice, trojice nebo družstvo hráčů stojí naproti lavičce a snaží se míčem 

zasáhnout kužely stojící na ní. Hráči nesmějí překročit čáru odhodu. Mohou mezi sebou 

soutěžit jednotlivci, dvojice, trojice nebo i družstva. 

 

 

cv.113 Košíkářská 

Mezi dvojicemi hráčů je umístěno náčiní nebo nářadí, které znázorňuje cíl (lavičky, díly 

bedny, obruče, gymnastický pás apod.). Hráči se snaží vysokým obloukem hodem jednoruč 

vrchem cíl zasáhnout. V pokusech se střídají. - Kdo má nejvíc zásahů? 

cv.114 Dvojice hráčů nebo dvě družstva stojí naproti bráně, ve které jsou zavěšeny 

2 až 3 kruhy. Hráči střílí do kruhů z určité vzdálenosti (označené čárou). Čím menší děti, 

tím je vzdálenost bližší. Mohou soupeřit jednotlivci, dvojice nebo družstva mezi sebou, 

např. kdo se víckrát z deseti pokusů strefí do kruhu.  

 



 
 

cv.115 Každé družstvo se postaví do zástupu proti cíli (desce od basketbalového koše, 

švédské bedně, zavěšenému kruhu na žebřině atd.). První hráč vystřelí, běží pro míč, 

přihraje tomu, kdo je na řadě, a zařadí se na konec zástupu. Druhý hází v té chvíli, kdy 

první běží pro míč. Hráči nesmějí překročit čáru odhodu. Vítězí družstvo, které 

ve stanoveném čase nastřílí více bodů-zásahů. Je vhodné, aby každé družstvo hrálo 

se dvěma až třemi míči.  

 

 

 

cv.116 Hráči stojí na lavičce a snaží se střílet do kruhů položených před ní. Toto cvičení 

se může provádět i jako soutěž jednotlivců nebo družstev (kdo se vícekrát strefí do kruhu). 

Vzdálenost kruhů od lavičky se může měnit.  

 

 



 
 

cv.117 Hráči s míči stojí na odhodové čáře cca pět metrů od jedné části švédské bedny, 

která leží na zemi. Hráči hází na bednu tak dlouho, dokud ji nepřesunou přes cílovou čáru. 

Mohou mezi sebou soupeřit družstva i jednotlivci. Hráči nesmějí překročit čáru odhodu. 

Obměna: můžeme použít i více částí švédské bedny, u větších dětí lavičky.  

 

 

 

cv.118 Každý hráč stojí za čárou a má míč. Cílem cvičení je zasáhnout míčem kutálející 

se medicinbal (overball, gymballatd.). Každý zásah míče je bod pro hráče. Hráči nesmějí 

překročit čáru odhodu.  

 

 



 
 

cv.119 Hráči stojí u čáry odhodu a snaží se trefit do kutálejícího kruhu tak, aby jím míč 

proletěl, aniž by se ho dotknul. Hráči střílí na kruh až ve chvíli, kdy se kutálí před nimi. 

Kruh uvádí do pohybu učitel. U začátečníků by se kruh měl pohybovat co nejblíže hráčům.  

 

 

 

cv.120 Hráč bez míče běží k prvnímu kuželu, kde se zastaví, a spoluhráč mu přihrává. 

Po chycení míče hráč opět přihraje spoluhráči, který mezitím vyběhl směrem ke kuželu. 

Cvičení je zakončené střelbou, např. na bránu, postavené kužely nebo do kruhů. Opět lze 

soutěžit mezi dvojicemi (kdo dá gól, kdo se strefí do kuželu, kruhu atd.).  

 

  



 
 

cv.121 Zasáhni soupeře! 

Jde o obměnu známé hry červení a bílí. Dvě družstva sedí (leží, klečí,…) proti sobě 

v nevelké vzdálenosti od střední čáry hřiště. Na střední čáře mezi dvojicemi hráčů leží míče. 

Na povel učitele vystartují hráči určeného družstva k míči, uchopí jej a snaží se zasáhnout 

soupeře z druhého družstva, kteří běží za koncovou čáru na své straně hřiště. Zásah 

je platný, je-li hráč zasažen dřív, než přeběhne koncovou čáru. Vítězí družstvo, které nasbírá 

větší počet bodů. 

 

3) Průpravné hry  

cv.122 Házená s věží 

Dva týmy jsou rozestavěny do dvou soustředných kruhů. Ve středu kruhů stojí hráč 

na bedýnce. Bod získává útočící družstvo, pokud tomuto hráči přesně přihraje. Hráč 

na bedýnce nesmí chytat míč ve výskoku. Kdo mu správně přihraje, střídá ho. 

 

cv.123 Chraň svůj míč! 

Dva čtyřčlenné týmy jsou rozestavěny do dvou soustředných kruhů, v jejichž středu 

je medicinbal. Útočníci ve vnějším kruhu si nahrávají tak dlouho, dokud mezi obránci 

nevznikne místo, aby mohl být medicinbal zasažen. Po dosažení určitého počtu bodů 

si týmy vymění role. 

  



 
 

Obměny: 

a) Uprostřed kruhu je jen jeden bránící hráč. Nastřelení medicinbalu je možná 

až po třech přihrávkách. 

b) Jako cíl může posloužit prostřelení prostoru mezi nohama kozy. 

c) Jeden bod získává tým nastřelením míče o kozu, dva body v případě nastřelení 

medicinbalu, který je položen na koze. 

 

cv.124 Kužely 

Hráči se rozdělí na tři stejně početná družstva a rozestaví se na hřišti o velikosti 20 x 20 

metrů. Všechny tři týmy hrají proti sobě, povoleny jsou tři kroky s míčem a nesmí 

se driblovat. Každé družstvo má na začátku hry jeden míč a pět kuželů v rohu hřiště, které 

se snaží pohybem svého těla krýt před sestřelením soupeřem. Pokud se to soupeři podaří, 

sebere sestřelený kužel a utíká jej položit do řady ke svým kuželům. Tým, kterému byl 

kužel sebrán, má ještě možnost jej získat zpět, a to vybitím hráče, který kužel odnáší. 

Cílem hry je získat co nejvíce kuželů do konce předem stanoveného času. 

Obměna: Hráči vytvoří dvě družstva. Po hrací ploše rozmístíme libovolně gymnastické 

kruhy. Do každého z nich postavíme jeden kužel. Kužely jsou ve dvou barvách a jejich 

počet je shodný. Družstvo, které dříve sestřelí všechny kužely v barvách soupeře, vyhrává. 

  



 
 

cv.125 Na bednáře 

Hráči stojící po obvodu kruhu se snaží trefovat hráče uprostřed (bednář), který se schovává 

za švédskou bednou. Komu se podaří bednáře sestřelit, mění si s ním pozici. 

Obměna: Komu se nepodaří bednáře zasáhnout nebo komu bednář chytí přihrávku 

resp. střelu, vymění si s ním svou pozici. 

 

cv.126 Přebíhaná 

Pro tuto hru je vhodné hřiště na házenou. Hráči jsou rozděleni do dvou družstev o stejném 

počtu hráčů. Jedno družstvo je rozestavěné po celém hřišti, druhé družstvo stojí 

na brankové čáře. Na znamení se snaží družstvo z brankové čáry přeběhnout na druhou 

stranu. Hráči v poli však mají malé míčky a snaží se jimi probíhající vybít. Ten, kdo 

doběhne na druhou stranu, aniž by ho někdo vybil, může se vrátit zpět. Kdo je vybit, vrací 

se za brankovou čáru, odkud vybíhal. 

cv.127 Pasák 

Hráči vytvoří jeden tým chytačů a druhý tým házečů. Chytači jsou libovolně rozestavěni 

po hrací ploše a házeči stojí v zástupu za jednou z kratších stran hřiště. První házeč hodí 

míč kamkoliv do hřiště a běží na protilehlou stranu hrací plochy a zpět. Chytači se snaží 

co nejrychleji získat míč a přihrát ho nejvýhodněji postavenému spoluhráči, jehož úkolem 

je přebíhajícího házeče vybít. Házeč, kterému se podaří přeběhnout hřiště tam i zpět, 

bez toho aniž by ho chytači vybili, získává pro svůj tým bod. Družstva se po doběhu 

posledního házeče vystřídají. 

Obměna: Z chytačů se stávají vybíječi a z házečů střelci, kteří driblují na druhou stranu 

hřiště, kde střílí z čáry brankoviště na branku a poté se snaží vrátit zpět přes celou hrací 

plochu za čáru volného hodu dříve, než jej soupeř vyřadí zásahem míče. Bod lze získat 



 
 

jak za vstřelenou branku, tak i za úspěšný návrat. Brankář vybíječů přihrává po střele 

soupeře co nejrychleji vybíječům do pole. Vítězí tým s větším počtem bodů. 

cv.128 Posun míče 

Uprostřed tělocvičny je velký míč (medicinbal). Ve stejné vzdálenosti od něj stojí na čáře 

proti sobě dva týmy. Střílením na něj se obě družstva snaží dostat ho za základní čáru 

soupeře. 

Obměna: Uprostřed tělocvičny jsou dvě lavičky, na kterých jsou položeny kužely 

(medicinbaly). Oba týmy se je snaží z předem určené vzdálenosti sestřelit. Vítězem 

se stává družstvo, které má na své straně míň kuželů. 

cv.129 Všichni proti všem 

Hraje se s jedním míčem, kdo jej po úvodním výhozu trenéra chytne, může vybíjet 

kteréhokoliv z ostatních hráčů. Dále vybíjí vždy ten hráč, který získá míč. Povoleny jsou 

tři kroky a nesmí se driblovat. Vybití hráči jsou vyřazeni ze hry. Poslední hráč ve hře 

se stává vítězem. 

Obměny:  

a) Hráči odstupují ze hry až po třetím vybití. 

b) Hráči ze hry neodstupují, ale počítají si trestné body za to, kolikrát byli 

zasaženi. Vítězí ten, kdo má po uplynutí předem stanovené doby trestných bodů 

nejméně. 

c) Hráči jsou rozděleni do dvou družstev, která bojují o míč a navzájem se vybíjí. 

Povoleny jsou tři kroky a nesmí se driblovat. Vítězí tým, který vybije dříve 

všechny protihráče. 

cv.130 Vybíjená všichni proti všem s cvičením 

Vybíjená všichni proti všem s více míči. Do určeného prostoru je vhozeno více míčů, 

kdo se míče zmocní, může zásahem od prsou dolů vybít soupeře. Vybitý zvedne ruku 

a (chráněn před ostatními) odejde na určené místo (např. žíněnka). Zde cvičí předem 

určený počet cviků a vrací se do hry. Pokud hráč míč chytí, není vybit. Zásah od země 

a stěny neplatí. 

cv.131 Přihrávaná na 10 přihrávek  

Organizace hry: Dvě početně stejná družstva, barevně rozlišená, se rozmístí po předem 

určeném prostoru.  

Družstvo, které má míč, se snaží v co nejkratším čase desetkrát přihrát. Přihrávky hlasitě 

počítá trenér. Pokud se míče dotkne hráčka soupeřícího družstva nebo pokud míč spadne 

na zem, začíná se počítat od začátku. Družstvo, které má míč, se vymění se soupeřícím 



 
 

družstvem po uplynutí časového limitu. Vítězí družstvo, které má rychlejší čas. Držení 

soupeřek není dovoleno. Jsou povoleny dva kroky, není povolen driblink.  

cv.132 Přihrávaná s vybíjením 

Organizace hry: Dvě družstva, barevně rozlišená, se volně rozmístí po herní ploše.  

Družstvo, které má v držení míč, si přihrává a snaží se vybít soupeřky. Pokud je hráčka 

vybitá zůstává dále ve hře. Po uplynutí časového limitu se spočítají zásahy-vybití a vítězem 

je družstvo s větším počtem zásahů. Jsou povoleny dva kroky. Hráčka může chytit míč 

a tím se zachránit před vybitím.  

cv.133 Vybíjení míče 

 Organizace hry: Dvě družstva. Každé se rozmístí po vyznačené krajní čáře. Uprostřed 

takto vymezené plochy je položená pěnová kostka.  

Každá hráčka má míč a tím se snaží zasáhnout ležící kostku. Trenér určí hranici, kterou 

hráčky nesmí překročit a odkud mohou trefovat kostku. Cílem hry je dostat kostku 

přes čáru soupeřek pomocí střel míčem. Hráči nesmí překročit určenou hranici.  

cv.134 Přihrávaná podle čísel  

Organizace hry: Ve vymezeném prostoru se pohybují hráčky dvou družstev. Hráčky 

každého družstva jsou očíslovány a snaží se přihrávat své spoluhráčce s následným číslem 

(např. jednička přihrává dvojce, dvojka trojce, atd). Každé družstvo má míč a snaží 

se přihrávat spoluhráčce s vyšším číslem. Nepřesná přihrávka, přihrávka „špatnému číslu“ 

se nepočítá a začíná se znovu. Soupeřky se snaží znemožnit přihrávání hráčkám s míčem. 

Vyhrává družstvo, které si nejrychleji přihraje od nejnižšího po nejvyšší číslo.  

cv.135 Přihrávání na lavičky 

Organizace hry: Dvě barevně rozlišená družstva. Na koncové čáry herní plochy se postaví 

lavičky. Hráčka z každého družstva stojí na lavičce soupeřek, ostatní hráčky se rozmístí 

po ploše.  

Po zisku míče se útočící družstvo snaží projít obranou soupeřek a přihrát na lavičku 

své spoluhráčce. Přihrávka znamená bod. Hráčky na lavičce se průběžně mění. Vítězí 

družstvo s větším počtem bodů. Obránci nesmí ohrožovat hráčku na lavičce.  

cv.136 Za nepřátelskou linií  

Organizace hry: Mezi dvěma stejně velkými herními plochami vyznačíme 5m-6m široký 

pás (území nikoho). Na obou plochách jsou rozmístěny hráčky obou družstev (např. tři 

hráčky bílého a tři hráčky zeleného družstva jsou na jedné ploše, stejný počet je na druhé 

ploše a mezi nimi je 5m-6m pás). Družstvo, které má míč (bílé), se snaží přihrát 

spoluhráčce, která je na druhém hřišti tak, aby míč nezískali obránci (zelení). Na jedné 



 
 

straně plochy si můžou hráčky přihrát mezi sebou pouze jednou. Vítězí družstvo, které 

za předem stanovený časový limit bude mít nejvíce přihrávek přes „území nikoho“.  

cv.137 Dotyková vybíjená 

Organizace hry: Dvě početně stejná družstva, barevně rozlišená, se rozmístí ve vymezeném 

prostoru. Hráčky družstva, které má míč, se snaží pomocí přihrávek dostat co nejblíže 

k soupeřce a dotknout se jí míčem. Dotyk je bod. Vítězí družstvo s více dotyky za předem 

stanovený časový limit. Jsou povoleny dva kroky. Nesmí se driblovat. Míč se musí 

dotknout těla soupeřky. Hození míče na soupeřku se nepočítá jako bod.  

cv.138 Sestřelování kuželů z lavičky  

Organizace hry: Švédské lavičky postavíme po stranách herní plochy a na ně rozestavíme 

kužely. Každé družstvo je na své polovině hrací plochy s lavičkou.  

Hra začíná rozskokem. Družstvo, které vybojovalo míč, se pomocí přihrávek snaží projít 

obranou soupeřek a střelou z výhodné pozice sestřelit kužel stojící na lavičce. 

Před lavičkou, ve vzdálenosti, kterou určí trenér, je vyznačeno brankoviště, které nesmí 

hráčky překročit. Vyhrává družstvo, které za daný časový limit sestřelí více kuželů. 

Povoleny jsou dva kroky. 

cv.139 Bago (Tůma, M., Tkadlec, J., 2010) 

Určený hráč se snaží ve vymezeném prostoru dotknout míče, který si mezi sebou přihrávají 

tři (čtyři) hráči rozestavěni po obvodu kruhu (čtverce). Chybná přihrávka znamená výměnu 

hráče v kruhu. 

Obměny: 

a) Hráči, kteří si přihrávají, stojí na místě a nesmí se pohnout. 

b) Hráči si přihrávají pouze úderem o zem přes kruh (čtverec). 

cv.140 Čisté hřiště 

Hráči vytvoří dvě stejně početná družstva a hřiště rozdělíme na poloviny. Každý tým 

se snaží bránit svoji polovinu hřiště tím, že hází všechny míče vrchní přihrávkou jednoruč 

na půli svého soupeře. Po určitém čase trenér hru zastaví a míče se spočítají. Vyhrává 

družstvo, na jehož polovině hřiště je méně míčů. 

cv.141 Dotyk míče 

Dvě stejně početná družstva se rozestaví ve vymezeném prostoru. Tým honičů má za úkol 

si přihrávat a snažit se v co nejkratším čase vyřadit ze hry dotykem míče postupně všechny 

soupeře. Vítězí družstvo, které vyřadilo soupeře v kratším čase. 



 
 

Obměny: 

a) Vítězí tým, který se v určeném čase dotknul více hráčů soupeřova družstva. I o dotyku 

míče hrají dál všichni hráči. 

b) Honěným se stává hráč, jehož jméno vyvolá trenér. 

cv.142 Honička s přihrávkami 

Jeden je určený jako honič, ostatní si přihrávají dvěma míči. Babu dává honič dotykem ruky 

pouze tomu, kdo nemá míč. 

cv.143 Zaháněná Na větší ploše nastoupí dvě družstva čelem proti sobě. Hráči jsou 

očíslováni a házejí postupně míč. Hru zahajuje jeden z hráčů mužstva, který se snaží 

dohodit míč co nejdále na soupeřovo pole. Členové druhého mužstva se snaží míč chytit, 

nebo zarazit. Podaří-li se jim chytit míč ze vzduchu, postoupí ten který je na řadě o tři 

kroky vpřed a odtamtud hází. Nechytnou-li míč, hází z místa, kde míč dopadl na zem. 

cv.144 Všichni proti všem 

Do vymezeného prostoru jsou vhozeny dva míče. Každý, kdo se zmocní míče, může vybít 

soupeře zásahem od pasu dolů. Vybitý hráč odchází ze hřiště. Pokud hráč míč chytí, není 

vybitý. Hráč může s míčem udělat pouze jeden krok. Pokud nejsou hráči příliš zdatní, 

mohou mít více životů. 

cv.145 Na jelena 

Žáci stojí v kruhu. Jeden žák (jelen) stojí uprostřed. Hráči si v kruhu nahrávají. Ten, kdo 

má nabito, střílí na jelena. Pokud ho zasáhne a jelen míč nechytí, vymění si s jelenem 

místo. 

Pokud jelen není trefený nebo střelu chytí, zůstává v kruhu dál. Kruh musí být dostatečně 

velký a nesmí se zmenšovat. 

cv.146 Na prostředního 

Žáci utvoří trojice. Dva hráči si přihrávají míč, přičemž jsou od sebe vzdáleni asi 8 m. 

Uprostřed mezi nimi je třetí hráč, který se snaží přihrávku zachytit. Pokud se mu to podaří, 

vymění si místo s žákem, který měl míč naposledy. 

cv.147 Sestřel kužele 

Hrají dvě družstva proti sobě, každý žák má na začátku svůj míč. Cílem je co nejrychleji 

sestřelit kužely ze soupeřovy lavičky. Hráči se s míčem mohou volně pohybovat, ale 

jakmile se dostanou k čáře odhodu před soupeřovou lavičkou, musí zastavit a postavit 

se do správného střeleckého postoje. Poté mohou střílet na soupeřovy kužely. Po odhodu 

běží zpět ke své lavičce a tam si vezmou jakýkoliv volně ležící míč, který tam odhodil 

některý ze soupeřů. Hra končí, až jedno družstvo sestřelí všechny soupeřovy kužely.   



 
 

 

cv.148 Sestřelování kuželů na družstva 

Dvě družstva hrají proti sobě, brání lavičku, na které jsou postaveny kužely. Před lavičkou 

je území, do kterého se nesmí vstoupit. Hraje se s jedním míčem, povolen je pouze 

jednoúderový driblink. Hráč s míčem může udělat maximálně 2 kroky. Vítězí družstvo, 

které jako první sestřelí všechny soupeřovy kužely. 

cv.149 Na myslivce 

Myslivec, odlišně označený (páskou, čelenkou, šátkem, startovním číslem apod.), vybíjí 

hráče rozptýlené po hřišti. Kdo je zasažen, rychle se označí a stává se spoluhráčem 

myslivce. Myslivci se již musí nabíjet přihrávkou (ostatní hráči mohou přihrávkám bránit). 

Poslední nezasažený je vítězem. 

cv.150 Všichni proti všem se dvěma míči 

Do určeného prostoru jsou vhozeny 2 míče. Kdo se míče zmocní, může zásahem od prsou 

dolů vybít soupeře. Vybitý zvedne ruku a (chráněn tak před zásahy) odejde na určené 

místo. Pokud hráč míč chytí, není vybit. Zásah od země či od stěny neplatí. Každý hraje 

sám proti všem. Obměny: Vybitá provede určitou činnost (doplňkové cvičení) a vrátí se 

do hry. Každý má 2 až 3 životy. Složitější pravidlo - kdo netrefí, ztrácí život (při třech 

životech). 

 

Hry do úvodní části cvičební jednotky 

cv.151 Honička dvojic  

Žáci vytvoří dvojice. Jedna či dvě dvojice honí. Jsou označeny peškem, a koho chytí, tomu 

dotykem předají babu-peška. Předat babu zpět stejně dvojici se nesmí (oplácení neplatí). 

Dvojice se nesmí pustit. Pustí-li se honěná dvojice, má automaticky babu. Pustí-li 

se honiči, nesmí honit, pokud se nespojí. Obměny: Žáci mění uchopení. Mění se předání 

baby. 

cv.152 Na rybáře a rybičky 

Určíme honiče - rybáře, ostatní jsou honěni. Rybář a honění (rybičky) se postaví proti sobě 

na koncové čáry herní plochy. Hráči po říkance či bez ní přebíhají z jednoho konce herní 

plochy na druhý. Proti nim postupuje honič, který honěné dotykem mění ve své 

pomocníky, kteří v dalším přeběhu chytají spolu s ním další žáky. Honiči mohou utíkat 

pouze vpřed či do strany, nikdy ne zpět. Poslední chycený je vítězem, má právo být 

rybářem, nebo jím je první chycený. Obměny: Lze volit různé způsoby přesunu (po jedné 

noze atd.), rybář honí ve dvojicích, jakmile jde počet honičů dělit dvěma. 

 



 
 

cv.153 Na Mrazíka 

Při hře je zvolen jeden nebo více honičů, kteří stále honí. Koho se honič dotkne, ten 

musí udělat předem danou určenou polohu - např. stoj na jedné noze, na špičkách, 

předklon ve stoji rozkročném a s dlaněmi na zemi, v sedu roznožném si držet špičky 

nohou, v sedu s přednožením apod. Ostatní nechycení spoluhráči je mohou zase dostat 

do hry skrze tzv. záchranu - různé úkoly - oběhnout dvakrát dokola, prolézt vzniklým 

„tunelem“, nakreslit na záda dlaní kolečko, podlézat, třikrát společně poskočit snožmo 

na místě. 

cv.154 Honička míčem 

 1 až 3 honiči mají míč, ostatní jsou honěni. Babu místo dotykem ruky dává honič zásahem 

míče, lze vymezit část těla, kde zásah neplatí. Špatně mířená rána je pro honěné příležitostí 

k úniku. Chytat míč, kopat do něj apod. honění nesmí. Zasažený hráč má babu, zásah 

míčem po odrazu od země či od stěny neplatí. Míč se nesmí chytat. Obměny: lze povolit 

chytání míče, chytí-li hráč míč, nemá babu. 

cv.155 Honička kamenná 

Podle počtu hráčů a velikosti plochy stanovíme 3 až 5 honičů, ostatní jsou honění. Honiči 

honí; koho dotykem chytí, ten zkamení do předem určeného postoje. Dosud nechycení 

mohou předem dohodnutým způsobem oživit zkamenělé, a tak se pokusit vyhrát hru. 

Honiči vyhrají, když v předem určené době -doporučujeme 1,5 až 2,5 minuty - všechny 

(dotykem) zkamení. Honění vyhrají, pokud se to honičům nepodaří. Obměny: způsoby 

chycení - obživnutí: kdo je chycen - stoj rozkročný, obživne, až ho někdo podleze, vzpor 

ležmo - podleze, dřep - současný úder oběma rukama do ramen; honěný může ze strachu 

před honičem zkamenět sám, záchrana je pak věcí honěných. 

cv.156 Honička jednoduchá 

Vzhledem k počtu honěných a velikosti plochy určíme jednoho až tři honiče. Honič - hráč, 

který má tzv. babu - je označen peškem, kterého drží v ruce. Pronásleduje ostatní; když 

se mu podaří plácnout rukou některého z honěných, předá mu dotykem i svou roli. Vrácení 

role, tzv. oplátka, není dovoleno. Nový honič nesmí dát babu tomu, od koho ji dostal. 

Pokud honěný vyběhne při pronásledování za vymezený prostor, automaticky má funkci 

honiče, pokud honič překročí vymezený prost, babu dát nesmí. Obměny: lze zvolit různý 

způsob běhu (ruce za zády, na hýždích apod.); honí se ve skupinkách - např. ve čtveřicích; 

první honí druhého, druhý třetího, třetí čtvrtého a čtvrtý prvního, nebo bez určení pořadí. 

 

  



 
 

cv.157 Honička v řetěze 

Na začátku hry 1 honič, ostatní jsou honěni. Koho se honič dotkne, je chycen, chytne 

honiče za ruku, stává se honičem a chytá s ním ostatní. Každý chycený se přidá k řetězu. 

Chytají pouze krajní články (honiči) dotykem ruky. Řetěz se nesmí přetrhnout. Pokud 

se honiči pustí, chycení krajních neplatí a hra začíná až po spojení řetězu. Honění smí 

probíhat řetězem pod rukama žáků, nesmí však prorážet či silou protrhávat řetěz. Obměny: 

řetěz se může pustit a změnit směr i pořadí držení. V této době však chycení nemůže platit. 

Úchopy se mohou volit libovolně. 

cv.158 Honička čertovská(Mužík, V., Nováček, V., 1993) 

Označený honič - čert, ostatní jsou honěni. Čert má oháňku (v trenýrkách zezadu za pasem 

zastrčený šátek či část zauzlovaného obinadla asi 75 cm dlouhého). Koho se dotkne, 

ten zkamení a provádí předem určený cvik. Ti, kteří nejsou chyceni, se snaží čertovi 

oháňku vytrhnout. Komu se to podaří, stává se čertem, zkamenělí obživnou a hraje 

se od začátku. Pokud zkamení všichni žáci, vítězí čert, když ne, vítězí ten, kdo je nejčastěji 

čertem, a ten, kdo má minimum chycení. Oháňka se vytrhává rukou; pokud se honěného 

dříve dotkne čert, honěný zkamení. Ten, kdo naznačí chycení, ač chycen není, je chycen 

automaticky! Čert si oháňku nesmí přidržovat (pouze při úpravě). Obměny: Zkamenělý 

cvičí na místě (dřepy, kliky, výskoky, protahovací cviky apod.); pokud honěný chycení 

naznačí, záchranné cvičení musí provést také. 

cv.159 Nejrychlejší honička 

Každý má babu a každému ji může dát. Kdo babu dostane (koho se kdokoliv dotkne), 

sedne si. Pokud se dva hráči dotknou zároveň, sedají si oba. Vyhrává poslední stojící hráč. 

Tato honička obvykle rychle končí a je možné ji několikrát opakovat. 

cv.160 Lavinová honička 

Začíná honit jeden honič, koho se dotkne, ten honí také. Tak honí další a další, poslední 

nechycený vyhrává a může se stát dalším prvním honičem. 

cv.161 Na auta 

Všichni jsou auta, kromě honiče/honičů. Honič ničí auta: kterého se dotkne, tomu ihned 

prorazí všechna čtyři kola. Auto pak musí lehnout na zem a čekat, zda mu někdo pomůže. 

Musí to být najednou čtyři kamarádi, kteří se změní v pumpy - shromáždí se kolem 

a společně třikrát naznačí pumpování ruční pumpou i s fouknutím. Pak auto vyskočí a jezdí 

- hraje dál. Honič nechytá pumpující, toho zajímají jen auta. 

cv.162 Záchrany ve dvojici – Sochy 

Čaroděj - zaklínač honí ostatní, koho se dotkne, začaruje jej do sochy, kterou si každý sám 

vytvoří a snaží se, aby byla výrazná a ostatní si všimli. Zachránit tuto sochu mohou vždy 



 
 

dva kamarádi, kteří se kolem sochy chytí za ruce - utvoří „zahrádku“, sníží paže tak, aby 

socha mohla vykročit ven. Tak je zachráněná a hraje dál. Ti, kteří právě tvoří „zahrádku“, 

nejsou honícím „čarodějem“ chytáni. 

cv.163 Honička ve dvojicích, ale honí jednotlivci 

Přehlednější je, pokud honí jednotlivci, tím se může vyřešit i situace lichých hráčů, ale 

mohou honit dva i tři honiči, podle prostoru a počtu dětí. Honí jednotlivec, koho 

se ve dvojici dotkne, toho si vezme k sobě a zbývající z původní dvojice se stává honičem. 

V této variantě je pak vždy jasné, kdo honí. 

 

Rozcvičení 

cv.164a) Rozcvičení ve dvojici + b) Krátké rozcvičení jednotlivce 

 

(Dvořáková,H., 2012) 

 



 
 

 

(Dvořáková,H., 2012) 

cv.165 Rozcvička formou běžecké abecedy 

Liftink – prošlapování. 

Skipink. 

Předkopávání. 

Zakopávání. 

Odpichy. 

Stupňované rovinky. (Perič, T., 2004) 

cv.166 Rozcvičení se švihadly 

Švihadlo má cvičenec v jedné ruce - předklon, kruhy švihadlem, přeskoky střídnonož 

a snožmo. Přeskoky snožmo na místě - s meziskokem i bez meziskoku, vpřed i vzad. 

Přeskoky jednonož na místě - s meziskokem i bez meziskoku, vpřed i vzad. Přeskoky 

střídnonož (střídavě dopad na levou a na prvou nohu) - s meziskokem i bez meziskoku, 

vpřed i vzad. Přeskoky snožmo zkřižmo („vajíčko“) - vpřed i vzad. 

cv.167 Cvičení rovnovážná a balanční 

Stoj na pravé noze, upažit - levou nohu unožit, kroužit levou nohou. 

Stoj na levé noze, skrčit přednožmo pravou nohu, zapažit - současně švihnout pažemi 

do vzpažení a zanožit pravou nohou, pak zpět (možné i se zavřenýma očima). 

Sed skrčmo, uchopit nohy za kotníky, na 1. - 3. dobu v sedu přednožit (nohy nad zemí, 

stále se držet za kotníky), na 4. dobu zpět. 



 
 

Stoj, ruce v týl, přednožit pravou nohou - zanožením pravé nohy obrat na levé o 180° 

do přednožení pravé nohy. 

Stoj, upažit (možno i ruce v bok) - kroužit osmy pravou nohou. 

Chůze po obrácené lavičce - vpřed i vzad. 

Překonání lavičky po čtyřech - vpřed i vzad. 

Na lavičce obraty o 360°. 

Dvojice, děti stojí proti sobě, každé na svém konci lavičky - jdou proti sobě, uprostřed 

se musí obejít (vyměnit) a přejít na druhý konec. 

Dvě lavičky, jedna je položená na zemi, druhá křížem přes ní (vytvářejí „houpačku“), dítě 

jde přes houpačku, v polovině nechá převážit lavičku na druhou stranu a přejde po ní 

na zem (dopomoc a záchrana je nutná). 

Na lavičku rozmístit plné míče - děti je překračují. 

Balanční desky, plné míče - stoj na jedné noze, stoj rozkročný - střídavé přenášení váhy, 

stoj rozkročný - výpon na špičky, stoj - mírný výskok, vzpor klečmo - zanožit levou nohu 

a předpažit pravou ruku a zpět. (Perič, T., 2004) 

cv.168 Silově rovnovážná cvičení na plných míčích 

Leh na zádech na dvou plných míčích, ruce na zem, skrčit nohy přednožmo, levá noha 

položená na zem, pravá na levém kolenu - pokládat kolena vlevo a vpravo, výměna nohou; 

možná varianta je skrčit přednožmo. Vzpor ležmo na předloktích, kotníky jsou na plných 

míčích - střídavě pokračovat a narovnávat kolena. Vzpor klečmo, předloktí jsou opřená 

o plný míč - střídavě jezdit po plných míčích předloktími dopředu a dozadu. Stoj na plných 

míčích, mírný předklon, předpažit - uchopit tyč nebo těžkou tyč - skrčit předpažmo a zpět. 

Leh na zádech na plných míčích (3 v řadě za sebou), nohy na zemi - mírně skrčit 

roznožmo, předpažit (uchopit tyč nebo malou činku) - střídavě vzpažovat a předpažovat. 

Stoj na plných míčích, v rukou malé činky - střídavě skrčovat připažmo pravou a levou 

ruku. (Perič, T., 2004) 

cv.169 Rozcvičení na gymballech 

Rozcvičení na gymballech na značkách nebo v kruhu, např. v sedu na gymballu 

se pohupovat, tleskat, pohybovat pažemi pro uvolnění ramen a vyrovnání hrudní kyfózy, 

snažit se udržet rovnováhu při přednožení jedné nohy, udržet pánev nahoře při posunu 

po gymballu pod hrudník, zkusit se posadit až na zem a potom se zase „vykutálet“ do sedu, 

zpevnit tělo v lehu na břiše na gymballu s oporou o špičky, ve vzoru ležmo na balonu 

postoupit vpřed a udržet zpevněné tělo a znovu se pohupovat v sedu na balonu. 

 

Náměty pro průpravnou část 



 
 

cv.170 Běžecké štafety 

Meta je ve vzdálenosti asi 10 m, děti ji obíhají a vracejí se zpět. Počet dětí v jednom 

družstvu je 5 - 6, každý běží jednou až dvakrát. Děti startují z různých poloh - z kleku, 

ze dřepu, ze vzporu klečmo, ze sedu nebo z lehu na břiše i zádech, po kotoulu, ze sedu 

s rukama za hlavou, čelem i proti směru běhu.  

Poskoky snožmo k metě, zpátky běh. Pozadu doběhnout k metě, zpátky běh. Poskoky 

po jedné noze k metě, zpátky po druhé noze. Běh popředu k metě, uprostřed výskok, obrat 

o 360°, od mety běh pozadu, uprostřed výskok, obrat o 360°. Běh k metě popředu, 

uprostřed kotoul vzad, od mety běh pozadu, uprostřed kotoul vpřed. Běh k metě popředu, 

slalom mezi 4 - 5 kuželkami, nazpátek slalom během pozadu. Běh k metě ve dřepu 

(„kachničky“), zpátky výskoky ze dřepu („žabák“). Skokanská štafeta. Čtyřúhelníková 

štafeta. (Kaplan, A., Bartůněk, D., Neuman, J., 2010) 

cv.171 Štafety s míčem 

Děti stojí v zástupu, poslední posílá míč prvnímu, jakmile jej první dostane, běží na konec. 

Všechny děti se musí vystřídat. Děti mohou provádět následující cviky: podávají si míč 

nad hlavou, podávají si míč střídavě nad hlavou a mezi nohama, kutálejí míč ve stoji 

rozkročném, předávají si míč střídavě z levé a z pravé strany, kutálejí míč rukou po zemi 

(slalom mezi dětmi), podlézají s míčem rozkročené nohy ostatních dětí z družstva, při běhu 

k metě krouží míčem kolem pasu, od mety kolem krku, skáčou s míčem mezi koleny, 

k metě běží tak, že na každý krok si musí přendat míč mezi nohama (udělat osmičku 

s míčem), zpátky běží. 

cv.172 Reakční cvičení 

Určíme různé typy signálů a různé reakce, např. písknutí znamená sed a vztyk, mávnutí 

obrat, tlesknutí výskok. Střídají se různé podněty, děti se snaží provést cvik co nejrychleji. 

Reakční hvězdice - dítě stojí uprostřed startovního kruhu o průměru cca 50 cm, který 

je nakreslen na zem. Okolo něj je druhý kruh o průměru cca 2 m, po obvodu je postaveno 

6 - 8 malých kuželů. Každý kužel je označen číslem. Trenér hlásí čísla a dítě co nejrychleji 

běží k danému kuželu, dotkne se ho rukou, došlápne nohou do jeho blízkosti, oběhne 

ho apod. a pak běží zpět. Cvik můžeme provádět i postupně po směru nebo proti směru 

hodinových ručiček apod. 

Reakce na malý míček. Dvojice stojí proti sobě ve vzdálenosti 1 - 2 m. Jeden z dvojice 

hodí míček na jednu stranu, druhý se jej snaží chytit. Chyť reakční míček. Dvojice stojí 

proti sobě, jeden hodí na zem reakční míček a druhý se jej snaží chytit. Dej gól reakčním 

míčkem. Z kuželů vytvoříme branky 3 m od sebe, dvojice má reakční míček a hází 

ho střídavě tak, aby dala gól druhému. 



 
 

cv.173 Posilovací cviky bez náčiní - s vlastní váhou těla + dvojic  

Vysoké výskoky se zdviháním kolen. „Žabáky“ - skoky odrazem obounož z hlubokého 

dřepu do hlubokého dřepu, ve výskoku vzpažit. Přeskoky a výskoky na lavičky (stoj 

k lavičkám bokem, čelem i zády), při skocích je možné provádět obraty o 90° i 180°. 

Sklapovačky - nutná jsou pokrčená kolena, lokty se dotýkají kolen. Zkřížené sklapovačky 

(levý loket se dotýká pravého stehna a pravý loket se dotýká levého stehna). Metronom - 

leh, upažit, přednožit, pokládat nohy na jednu a druhou stranu. Vzpor ležmo -obratem 

vzpor ležmo vzadu. Leh - sed - pokrčené nohy jsou opřené o podložku (lavička, žebřiny - 

úhel v kolenou je 90°). Vis na žebřinách - skrčit nohy do přednožení, příp. nohy k rukám. 

Klek sedmo na patách - sed odbočný vlevo, předpažit, přesedat střídavě vpravo a vlevo. 

Jeden cvičenec nese na zádech druhého - dělá výpady vpřed střídavě pravou a levou nohou. 

Dvojice stojí čelem proti sobě - navzájem se opřou dlaněmi, opakovaně pokrčují a napínají 

ruce. Dvojice - jeden cvičenec v lehu skrčmo přednoží, druhý si sedne na jeho chodidla. 

Ležící vyhodí trčením nohou druhého do vzduchu. 

cv.174 Posilovací cviky s plnými míči 

Stoj rozkročný - osmička s plným míčem mezi nohama, čelné kruhy s plným míčem vlevo 

a vpravo, upažit s plným míčem v pravé ruce - vzpažením přendat míč do levé, upažit 

a zpět, opakovaně vzpažit a připažit s plným míčem v předpažení, plný míč přendávat 

z jedné ruky do druhé kolem těla, leh na zádech, míč je mezi kotníky - leh vznesmo, 

dotknout se míčem země za hlavou, vyhodit plný míč pod nohou a chytit ho, přihrávky 

ve dvojici na vzdálenost asi 5 m různým způsobem - jednoruč obouruč trčením od prsou, 

jednoruč spodem, obouruč spodem, vysoké i nízké oblouky, přihrávka ve dvojici trčením 

obouruč od prsou, po odhodu pád vpřed do vzporu ležmo a vztyk, přihrávka přes hlavu 

obouruč - zády do směru odhodu, druhý stojí čelem; po zachycení míče obrat a hod vzad, 

přihrávky vzad mezi nohama - druhý chytá čelně a pak se zase on obrací zády a přihrává, 

dvojice sedí proti sobě - hody různými způsoby (jednoruč, obouruč trčením od prsou, 

jednoruč spodem, obouruč spodem, vysoké i nízké oblouky), dvojice sedí proti sobě - hody 

různými způsoby; při zachycení míče leh vzad, sed a odhod, dvojice, první cvičenec leží 

na zádech, plný míč má mezi kotníky a druhý stojí za jeho hlavou; rychlým zvednutím 

nohou přehodí ležící míč stojícímu, dvojice stojí zády k sobě a podává si míč střídavě 

nad hlavou a mezi nohama. 

 

Průpravná cvičení na rozvoj orientace v prostoru 

cv.175 Na molekuly 



 
 

Každý hraje sám (je atomem). Žáci - atomy se volně rozestaví a libovolně nebo podle 

pokynů vedoucího hry „Mendělejeva“, se pohybují, tzv. kmitají. Na zvolání čísla 

„Mendělejevem“ se žáci co nejrychleji shluknou do hloučků - molekul v počtu 

odpovídajícím číslu. Vedoucí hry zkontroluje, zda počet atomů v molekule souhlasí, 

přebytečné vyřadí či udělí trestné body a po povelu „atomy kmitají“ hra pokračuje. 

Molekuly tvoří pevně se držící atom, přebytečné atomy jsou nejdále od středu molekuly. 

Vítězí hráči, kteří vydrží nejdéle ve hře nebo mají nejméně trestných bodů na konci hry. 

Obměny: Atomy se pohybují podle pokynu vedoucího hry během, snožnými poskoky, 

po jedné noze apod. Vyřazení žáci se nesednou, ale běhají po obvodu tělocvičny či cvičí; 

po oběhnutí x kol lze povolit návrat do hry. 

cv.176 Otočte se a chytejte!  

Před hráčem stojí ve vzdálenosti 6 - 8 m dvojice hráčů otočená zády. Na daný povel 

se hráči obracejí a ten, na koho míč směřuje, míč chytá. - Která trojice si nejdříve desetkrát 

přihraje? 

cv.177 Běháme v “linkách” 

Pohyb při vybíjené klade důraz na to, aby hráč stál tak, aby neztrácel míč ze svého 

pohledu. Znamená to umět perfektně běhat pozadu, nedělat zmatky ve vlastní obranné řadě 

a přitom stále sledovat míč. Hráči si stoupnou v bezpečných rozestupech a pocvičí si třeba 

10x běhání pozadu, otočka a zpět. Stále se přitom snaží udržet neporušenou linii všech 

spoluhráčů. Je to opravdu důležitý návyk. Nejde o závodění, ale aby obranná linka 

efektivně spolupracovala a aby se někteří pomalejší hráči nezapomínali mimo obrannou 

linku a nestávali se tak snadným terčem pro soupeře. 

 

Cvičení na rozvoj hbitosti 

cv.178 Z - dráha 

Děti běží popředu dráhu vyznačenou kužely, mohou je i obíhat. 

cv.179 Cik - cak běh 

Kužely jsou rozmístěny v řadě za sebou, děti běží slalom cvalem stranou, čelem v jednom 

směru. 

cv.180 Obíhání kuželů 

Tři kužely jsou postavené do trojúhelníku. U prvního kuželu je start, druhý děti oběhnou 

z jedné strany, třetí oběhnou dokola z druhé strany a vrátí se k prvnímu. 

cv.181 Čtverec 



 
 

4 kužely jsou postavené do čtverce 5 m od sebe. Start je u prvního kuželu, děti běží 

ke druhému sprint během popředu, ke třetímu cval stranou, ke čtvrtému běží pozadu 

a od čtvrtého k prvnímu opět cval stranou. 

cv.182 T - běh 

4 kužely jsou postavené do T přibližně 10 m od sebe. Děti startují od dolního kuželu, běží 

vpřed, od druhého kuželu cválají stranou vlevo, od 4. ke 2. kuželu cval stranou vpravo, 

od 2. k 1. kuželu běh pozadu. 

cv.183 Přeskoky žebříku 

Přeskoky žebříku - odrazy stranou. 

Odrazy s obraty o 180°. 

Překroky - cvičenec stojí pravým bokem k příčkám žebříku. Překročí příčky levou nohou, 

další příčky překročí pravou nohou. Vše se opakuje dále. 

Poskoky - cvičenec stojí uvnitř žebříku čelem k příčkám žebříku. Snožmo přeskakuje 

jednotlivé příčky. 

Odrazy snožmo a roznožmo - cvičenec stojí čelem k příčkám žebříku. Střídavě snožmo 

a roznožmo přeskakuje jednotlivé příčky (skoky dovnitř a vně bočnic žebříku). 

 

Hry do závěrečné části cvičební jednotky 

cv.184 Gordický uzel 

Děti se postaví těsně k sobě do kruhu, zavřou oči, předpaží pravou ruku a chytí jinou ruku, 

pak předpaží levou a opět se chytí. Otevřou oči a pokusí se „uzel“ rozplést, aniž 

by se pustily. Zpočátku je vhodné realizovat v menších skupinách šesti až deseti dětí. 

cv.185 Chyť, když hodím 

Skupina 6 až 8 žáků vytvoří kruh čelem dovnitř, mezi sebou odstup asi 2 m. Uvnitř kruhu 

stojí střední hráč s míčem. Žáci na obvodu kruhu si spojí ruce za zády. Střední hází 

libovolně míč žákům po obvodu kruhu a ti mu jej ihned vracejí. Pokud střední míč nehodí 

a hod pouze naznačí, nesmí žák své ruce za zády rozpojit. Pokud pohne okrajový 

(kruhový) hráč rukama, či nechytí míč hozený mezi pasem a hlavou, udělá chybu. 

Za chybu dostane trestný bod (ty se sčítají), nebo provede změnu postoje (stoj na jedné 

noze, opět chyba - stoj skřižný atd.). Pokud hodí střední nepřesně míč, či jej nechytí 

při vrácení, vymění ho žák, který míč házel. Obměny: Po správném chycení míče lze 

odpustit chybu – jiný postoj. 

cv.186 Cukr, káva 

jeden žák - vyvolávač - stojí za čárou, ostatní na druhé straně plochy. Vyvolávač se otočí 

a začne nahlas říkadlo: Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum. Ostatní žáci vybíhají 



 
 

z výchozí čáry a snaží se k němu co nejvíce přiblížit. Vyvolávač se otáčí, koho uvidí 

v pohybu, toho vrátí na výchozí čáru. Vyvolávač opakuje říkadlo vícekrát, může se otočit 

zády a otočit se opět, než začne vyvolávat, a vrátí další netrpělivé hráče. Jakmile začne 

vyvolávat říkadlo, smí se otočit, až je celé zvolá. Vyhrává žák, který se první dostane 

na úroveň vyvolávače. Ten vystřídá vyvolávače ve funkci a hra se opakuje. O rozhodnutí 

vrátit hráče se nediskutuje, vyvolávač má vždy pravdu! Obměny: Lze pozměnit pravidlo, 

že vyvolávač se smí otočit 1 krát či dvakrát během říkadla. 

cv.187 Masáž  

Ve stejném kruhu děti sedí za sebou a každý masíruje záda před sebou. Je vhodné dětem 

dávat pokyny pomocí napodobování stop zvířat: po zádech běhají mravenci, plazí 

se žížaly, skáčou zajíci, plácají se ryby jako na suchu, velkými tlapami tlačí medvědi nebo 

sloni……. 

cv.188 Známe své tělo 

konkrétní jednoduché úkoly v lehu dokážou udržet pozornost a klid: „Vnímejte své prsty 

u nohou a zahýbejte s nimi, zatněte pěsti - uvolněte je, předpažte – spojte palce 

a prostředníčky na každé ruce, spojte dlaně, spojte palce a malíčky…… Zavřete oči - 

předpažte pravou paži, přednožte levou, pravým ukazováčkem se dotkněte nosu……“ 

cv.189 Psaná pošta 

Děti sedí v kruhu za sebou. Učitel nebo určený žák napíše nějaký tvar (kruh, trojúhelník…) 

nebo písmeno na záda dítěte před sebou, to dalšímu atd. opět po celím kruhu. Cílem 

je určit tvar nebo písmeno přečíst na konci kruhu správně. Obvykle se to příliš nedaří, ale 

pokud se to povede, je možné postupně sestavit i slovo. 

cv.190 Počítaná na místě 

Děti jsou rozděleny nejprve na několik stejných skupin a učitel zadává počet bodů, kterými 

se celá skupina dotýká podlahy. Např. šest dětí se má celkem dotýkat pěti body, (Zřejmě 

je třeba, aby všechny stály pouze na jedné noze a jednoho držely nebo jeden aby stál 

na nártech kamarádů). Nebo osm dětí se bude dotýkat dvaceti třemi body…. 

 



 
 

1.4 PŘÍLOHA Č. 4 - DOPORUČENÍ K VÝUCE VYBÍJENÉ - 

VRCHNÍ PŘIHRÁVKA JEDNORUČ 

Z hlediska správného návyku dětí + rozvoji motoriky dítěte a přípravy na budoucí 

sportování je třeba vést děti ke správnému házení míčů. Z metodického hlediska jsou 

pro děti mezi 3. - 5. třídou nejdůležitější právě tyto roky. Kdy jindy se naučit správně 

házet než nyní? Správná metodika hodu, odhodu a házení míče je volně k prohlédnutí 

zde: 

Základním způsobem přihrávání míče je vrchní přihrávka jednoruč s dlouhým 

nápřahem. I u vyspělých družstev je tento způsob používaným nejčastěji (až v 90%).  

Přihrávka vpřed má dvě fáze - nápřah a odhod. Při nápřahu hráč vede paži s míčem 

do vzpažení mírně vzad se současným pootočením ramene dozadu. Natočení souhlasného 

ramene dozadu a současné předsunutí nesouhlasného ramene směrem vpřed docílíme 

jednoduchým trikem. Poradíme dětem, aby si nesouhlasnou paží ukázaly, kam chtějí 

směřovat přihrávku. Po zdokonalení přihrávek a zažití tohoto pohybu nemusí být 

nesouhlasná paže natažená, ale může jako skrčená sloužit jako ochrana proti soupeři. Paže 

souhlasné ruky s míčem je mírně ohnuta v lokti, loket nesmí klesnout pod úroveň ramene, 

lépe je, aby byl v úrovni očí.  

 

 



 
 

 

 

Odhod začíná vykročením opačné nohy a protlačováním souhlasného boku, pak postupně 

ramene, lokte a ruky s míčem vpřed a končí vypuštěním míče, kterému ještě přesný směr 

dodají prsty. Při této činnosti je důležité, aby přihrávku prováděla mírně pokrčená paže, 

aby při odhodu byl v úrovni hlavy nejdříve loket a aby se na dokončení podílely i prsty. 

Ruka s míčem musí být téměř ve vertikální ose těla nad hlavou. Nesouhlasná paže 

a rameno pomáhá švihu souhlasné paže a ruky pohybem vzad.  

 

  



 
 

1.5 PŘÍLOHA Č. 5 - ŠVP POJĎTE S NÁMI ………….. ZŠ BENEŠOV, 

JIRÁSKOVA 888, 256 01 BENEŠOV 

 

 

 

 

  

Výstupy Učivo 
Průřezová 

témata, projekty 

Mezipředmět

ové vztahy 

- uplatňuje vhodné 

a bezpečné chování 

i v méně známém prostředí  

(příroda, bazén, sportovní  

hala, zimní stadion, les,  

silniční provoz) 

- aktivně vstupuje do  

organizace svého  

pohybového režimu 

- řídí se hygienickými 

zásadami 

- organizace  

a bezpečnost při TV 

- základní organizační,  

hygienické,bezpečnostní  

  zásady pro provádění  

sportovní nebo jiné  

pohybové činnosti 

 

 

PR - 

bezpečnost 

- usiluje o zlepšení své  

tělesné zdatnosti 

- zvládá pořadové nástupy,  

povely 

Pořadová příprava 

- pořadová, průpravná 

cvičení 

OSV 

- Sebepoznání  

a sebepojetí 

- Seberegulace  

  a sebeorganizace 

ČJL 

- přesné  

vyjadřování 

- vykonává vhodná cvičení  

pro správné držení těla 

- zařadí zdravotní cvičení  

osvojené při TV 

Správné držení těla 

- kompenzační cvičení  

ke správnému držení  

těla 

OSV 

- Sebepoznání  

a sebepojetí 

- Seberegulace  

   a sebeorganizace 

PR 

- správné 

držení  

Těla 

- udrží rovnováhu na  

kladině a obrácené lavičce 

- upevňuje si náročnější  

koordinační cvičení  

- používá základní  

gymnastické odrazy 

Gymnastika 

- rovnovážná  

a koordinační cvičení 

- cvičení na žebřinách 

OSV 

- Sebepoznání  

a sebepojetí 

ĆJL 

- názvosloví 

- ovládá jednoduchá  

koordinační cvičení na  

hudbu 

- navazuje pozitivní 

partnerské vztahy v malé 

skupině 

- rytmická gymnastika  

a tanec 

 HV 

- rytmus, 

vnímání  

Melodie 

  

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací 

předmět: 

Tělesná výchova 

Ročník: 1. 



 
 

- učí se správné technice  

běhu 

- osvojuje si správný  

postoj při hodu 

- zdokonaluje se v hodu  

lehkým míčkem 

Atletika 

- atletická abeceda +  

technika běhu 

- hod gumovým míčkem 

- technika skok z místa 

OSV 

- Rozvoj 

schopností  

  poznávání 

VV 

- činnosti 

- zvládá jednoduché  

štafetové soutěže 

- proběhne překážkovou  

dráhu  

- orientuje se v prostoru 

- používá radostně   

pohybové hry 

- dokáže využít jiné 

předměty v pohybových 

hrách 

Pohybové hry 

- rozvoj rychlostních  

a obratnostních cvičení  

- rozvoj prostorové  

orientace 

OSV 

- Mezilidské  

vztahy 

ČJL 

- přesné  

vyjadřování 

- provádí jednoduché  

individuální činnosti  

s míčem 

- drží správně míč 

- volně hází a chytá míč 

- rozpozná základní  

kolektivní hry 

Sportovní hry OSV 

- Mezilidské  

vztahy 

- Komunikace 

VDO 

- Občanská  

společnost a  

škola 

VV 

- činnosti 

- adaptuje se na vodní  

prostředí 

- uplatňuje zásady hygieny 

a bezpečného chování na 

plaveckém stadionu     

- reaguje na základní  

pokyny a povely 

- zvládá v souladu 

s individuálními 

předpoklady základní 

plavecké dovednosti     

Činnosti ovlivňující  

úroveň pohybových  

dovedností 

- adaptace na vodní  

prostředí 

- hygiena plavání 

- základní plavecké  

dovednosti 

OSV 

- Řešení problémů  

a rozhodovací  

dovednosti 

 - Sebepoznání 

a sebepojetí 

- Rozvoj  

schopností     

poznávání 

Projekt 1 

 

- uplatňuje zásady hygieny 

a bezpečného chování na 

zimním stadionu 

- stojí na ledě,drží stabilitu  

a vstává z ledu 

- pohybuje se po ledové 

ploše chůzí vpřed a tlačí 

před sebou těžší předmět 

- seznamuje se 

s náročnějším 

obratnostním cvičením 

- základní techniky  

pohybu na bruslích 

- hry na ledě 

 

 

 

OSV 

- Řešení problémů  

a  rozhodovací  

dovednosti 

- Sebepoznání  

a sebepojetí 

- Rozvoj  

schopností       

poznávání 

Projekt 2 

ČJL 

- názvosloví 

  



 
 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 2. 

  

Výstupy Učivo 

Průřezová 

témata, 

projekty 

Mezipřed

mětové 

vztahy 

- uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování i v méně známém 

prostředí (příroda, bazén, 

sportovní hala, zimní stadion, les, 

silniční provoz) 

- aktivně vstupuje do organizace 

svého pohybového režimu 

- řídí se hygienickými zásadami 

- uplatňuje poznatky z první 

pomoci 

Organizace a bezpečnost 

při TV 

- základní organizační, 

hygienické, 

bezpečnostní zásady pro 

provádění sportovní 

nebo jiné pohybové 

činnosti 

 

 

PR 

- 

bezpečnost 

- usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti 

- zvládá pořadové nástupy, povely 

 

 

Pořadová příprava 

- pořadová cvičení 

- rozšiřující průpravná  

cvičení 

- pozornost, pohotovost,  

zraková paměť 

OSV 

- Sebepoznání 

asebepojetí 

- Seberegulace  

   a  

sebeorganizace 

ČJL 

- přesné 

vyjadřován

í 

- dokáže vykonat vhodná cvičení  

- pro správné držení těla 

- aplikuje základní relaxační cviky 

Výchova ke správnému 

držení těla 

- - kompenzační cvičení ke  

-   správnému držení těla                  

-   jednoduchá balanční 

- cvičení 

OSV 

- Sebepoznání a 

sebepojetí 

- Seberegulace  

   a  

sebeorganizace 

 

PR 

- správné 

držení těla 

- udrží rovnováhu na kladině a 

obrácené lavičce 

- vykonává náročnější koordinační 

cvičení 

- užívá základní gymnastické 

názvosloví 

Gymnastika  

- rovnovážná a  

koordinační cvičení 

- cvičení na žebřinách 

- cvičení na lavičkách 

- průpravná akrobatická  

cvičení 

OSV 

- Sebepoznání a  

sebepojetí 

 

ĆJL 

- 

názvosloví 

- ovládá jednoduchá koordinační  

cvičení na hudbu 

- vnímá a prožívá základní 

prostorové pojmy 

- vyjadřuje s radostí rytmus, 

hlasitost a melodii pohybem 

- provede základní tanečky 

- rytmická gymnastika a  

tanec 

- orientace v prostoru 

 

 

 

HV 

- rytmus,  

vnímání  

melodie 



 
 

  



 
 

- učí se správné technice běhu a 

souvisejících pojmů 

- osvojuje si správný postoj při 

hodu 

- zdokonaluje se v hodu lehkým 

míčkem 

- osvojí si základní pravidla 

bezpečnosti při atletice 

- užívá správnou odrazovou 

techniku při skoku do dálky 

Atletika 

- atletická abeceda,  

technika běhu 

- hod gumovým 

míčkem z  

místa 

- technika skoku 

z rozběhu 

 

OSV 

- Rozvoj schopností  

poznávání 

VV 

- 

činnost

i 

ČJL 

- 

přesné 

vyjadř

ování 

- zvládá jednoduché štafetové 

soutěže 

- proběhne překážkovou dráhu  

- orientuje se v prostoru 

- zařadí pohybové hry mimo TV 

- dbá na bezpečnost s pomocí 

učitele 

- vyjadřuje pohybem příběh, 

představu, zkušenost 

Pohybové hry 

- rozvoj 

rychlostních a 

obratnostních 

cvičení s míčem 

- rozvoj prostorové  

orientace 

 

OSV 

- Mezilidské vztahy 

MKV 

- Lidské vztahy 

 

 

- provádí jednoduché individuální 

činnosti s míčem 

- hází a chytá míč 

- přihrává míč jednoruč a obouruč z 

místa 

- rozpozná základní kolektivní hry 

 

Sportovní hry 

 

 

OSV 

- Mezilidské vztahy 

- Komunikace 

VDO 

- Občanská  

společnost  

a škola 

MKV- Lidské vztahy 

VV  

- 

činnost

i 

- uplatňuje zásady hygieny a 

bezpečného chování na 

plaveckém stadionu     

- reaguje na základní pokyny a 

povely 

- zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady základní plavecké 

dovednosti                  

- osvojuje si své dovednosti 

v plaveckém stylu prsa  

Plavání 

- hygiena plavání 

- adaptace na vodní 

prostředí 

- základní plavecké 

dovednosti 

- plavecká technika 

OSV  

- Řešení problémů a  

rozhodovací 

dovednosti  

 

- osvojuje si rovnovážná a 

koordinační cvičení 

- pohybuje se po ledové ploše 

tlačením a tažením ve dvojicích 

- seznamuje se s náročnějším 

obratnostním cvičením 

- posoudí nebezpečí přírodní 

ledové plochy 

Činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových 

dovedností 

- základní techniky  

pohybu na bruslích 

- hry na ledě 

 

OSV 

- Řešení problémů  

  a rozhodovací  

dovednosti 

- Sebepoznání a  

sebepojetí 

- Rozvoj schopností 

poznávání 

 Projekt  

ĆJL 

- 

názvos

loví 

Plavání bude škola zajišťovat dle finančních možností školy a po zjištění zájmu zákonných 

zástupců žáků. Pokud bude možno hradit ho z prostředků ONIVU, bude zařazeno do ŠVP.  



 
 

  

- Výstupy 
Učivo 

Průřezová 

témata, 

projekty 

Mezip

ředmě

tové 

vztahy 

- uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování i v méně známém 

prostředí(příroda, bazén, sportovní 

hala, zimní stadion, les, silniční 

provoz) 

- aktivně vstupuje do organizace 

svého pohybového režimu 

- řídí se hygienickými zásadami 

- poskytuje při cvičení dopomoc i 

záchranu svým spolužákům 

- chová se dle pravidel fair play a 

aplikuje je v praxi 

- vyhledá aktuality ze sportu 

Organizace a bezpečnost  

při TV 

- základní organizační, 

hygienické, 

bezpečnostní zásady 

pro provádění 

sportovní nebo jiné 

pohybové činnosti 

 

 

PR 

- 

bezpeč

nost 

- usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti 

- reaguje na pokyny a povely 

- vědomě organizuje nástupy 

- podřizuje se zájmu celku 

Pořadová příprava 

- pořadová cvičení 

- rozšiřující průpravná  

cvičení 

- pozornost, pohotovost,  

zraková paměť 

OSV 

- Sebepoznání a  

sebepojetí 

- Seberegulace a     

sebeorganizace 

ČJL 

- 

přesné 

vyjadř

ování 

- rozvíjí svoje pohybové schopnosti 

pomocí švihadel, žebřin, švédské 

bedny 

- zvládá základní prvky obratnosti 

- rozpozná nevhodné činnosti, které 

ohrožují jeho zdraví 

Kondiční cvičení 

- rozvoj všestrannosti 

(rychlost, obratnost, 

  síla, vytrvalost, 

pohyblivost, 

rovnováha) 

OSV 

- Sebepoznání a 

sebepojetí 

- Seberegulace 

a     

sebeorganiza

ce 

 

- používá základní gymnastické 

názvosloví 

- zvládá jednoduchá prostná cvičení 

- aplikuje osvojená prostná cvičení 

v jednoduchých sestavách 

- učí se kotoul vpřed 

Gymnastika  

- základní gymnastické  

názvosloví 

- základní prostná  

cvičení 

- průpravná akrobatická  

cvičení 

OSV 

- Sebepoznání a  

sebepojetí 

 

ĆJL 

- 

názvos

loví 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 3. 



 
 

- koordinuje svalové napětí a 

uvolnění  

- na hudbu 

- rozlišuje základní dynamické 

stupně pohybu  

- rozezná lidové tance s valčíkovým 

a polkovým krokem 

- rytmická gymnastika a 

tanec 

- orientace v prostoru 

 HV 

- 

rytmus

, 

vnímá

ní  

melodi

e 

- prohlubuje si správnou techniku 

běhu a    

- skoku 

- zdokonaluje se v hodu lehkým 

míčkem 

- seznamuje se s technikou skoku do 

výšky  

Atletika 

- atletická abeceda +  

technika běhu 

- hod gumovým míčkem  

z místa 

- skok daleký skrčmý 

- skok vysoký skrčmo 

OSV 

- Rozvoj 

schopností  

poznávání 

 

VV 

- činnosti 

ČJL 

- přesné 

vyjadřování 

- účastní se jednoduchých 

štafetových soutěží                  

- proběhne překážkovou dráhu  

- orientuje se v prostoru 

- rozlišuje hry různého charakteru 

Pohybové hry 

- rozvoj rychlostních a 

obratnostních cvičení s 

míčem 

- rozvoj zrakové a  

sluchové orientace 

OSV 

- Mezilidské 

vztahy 

 

 

- provádí jednoduché individuální 

činnosti s míčem 

- hází a chytá míč 

- používá driblink 

- střílí na branku a koš 

- rozpozná základní kolektivní hry 

- používá herní myšlení 

 

Sportovní hry 

 

 

OSV 

- Mezilidské  

vztahy 

- Komunikace 

MKV 

- Lidské vztahy 

VV 

- činnosti 

- uplatňuje zásady hygieny a 

bezpečného chování na plaveckém 

stadionu     

- poznává vliv plavání na své zdraví 

- zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady základní plavecké 

dovednosti                  

 - zdokonaluje si své dovednosti 

v plaveckém stylu prsa 

- seznamuje se s prvky sebezáchrany 

a dopomoci tonoucímu 

Plavání 

- hygiena plavání 

- plavecká technika 

- prvky sebezáchrany a 

dopomoci tonoucímu 

  

- osvojuje si rovnovážná a 

koordinační cvičení v pohybu 

- učí se vlastnímu odrazovému 

pohybu a zatáčení 

- snaží se orientovat v prostoru a 

přemísťovat se v něm 

- zjistí vliv bruslení na zdraví a 

Činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových 

dovedností 

- základní techniky  

pohybu na bruslích 

- hry na ledě 

 

OSV 

- Řešení problémů  

a rozhodovací  

dovednosti 

- Sebepoznání a  

sebepojetí 

- Rozvoj 

schopností 

ĆJL 

- názvosloví 



 
 

 

 

Plavání bude škola zajišťovat dle finančních možností školy a po zjištění zájmu zákonných 

zástupců žáků. Pokud bude možno hradit ho z prostředků ONIVU, bude zařazeno do ŠVP. 

 

kondici    poznávání 

Projekt  

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 4. 

Výstupy Učivo 

Průřezová 

témata, 

projekty 

Mezipřed

mětové 

vztahy 

- uplatňuje vhodné a bezpečné  

chování i v méně známém  

prostředí(příroda, bazén,  

sportovní hala, zimní stadion,  

les, silniční provoz) 

- aktivně vstupuje do   

organizace svého pohybového  

režimu 

- řídí se hygienickými  

zásadami 

- poskytuje při cvičení 

dopomoc i záchranu svým 

spolužákům 

- doloží svůj výkonnostní růst 

zápisem v tabulkách a rozumí 

tomu 

Organizace a bezpečnost při 

TV 

- základní organizační, 

hygienické, bezpečnostní 

zásady pro provádění 

sportovní nebo jiné 

pohybové činnosti 

  

- usiluje o zlepšení své tělesné  

zdatnosti 

- zvládá pořadové nástupy,  

povely 

- vědomě organizuje nástupy 

- podřizuje se zájmu celku 

Pořadová příprava 

- pořadová cvičení 

- rozšiřující průpravná 

cvičení 

- pozornost, pohotovost,  

zraková paměť 

OSV 

- Sebepoznání 

a  

sebepojetí 

- 

Seberegulac

e a  

sebeorganizac

ČJL 

- přesné 

vyjadřován

í 



 
 

 

e 

- rozvíjí svoje pohybové 

schopnosti pomocí švihadel, 

žebřin, švédské bedny, 

laviček, lan 

- navrhne sestavu obsahující 

osvojené cviky 

Kondiční cvičení 

- rozvoj všestrannosti 

(rychlost, obratnost, 

  síla, vytrvalost, 

pohyblivost, rovnováha) 

OSV 

- Sebepoznání 

a sebepojetí 

- 

Seberegulac

e a   

   

sebeorganiz

ace 

 

- prohlubuje si znalost v  

používání základních  

gymnastických názvosloví 

- zvládá složitější prostná  

cvičení 

- používá osvojená prostná  

cvičení ve složitějších 

sestavách 

- provádí kotoul vpřed 

- předvede správně metodicky  

kotoul vzad a stoj na rukou 

- seznamuje se s odrazy na 

pružném můstku, trampolínce 

Gymnastika  

- základní gymnastické  

názvosloví 

- složitější prostná cvičení 

- základní akrobatická 

cvičení  

ve vazbách 

OSV 

- Sebepoznání 

a  

sebepojetí 

 

ĆJL 

- 

názvosloví 

- rozvíjí prostorové a rytmické  

cítění 

  - aplikuje smysl pro dynamiku 

pohybu a základní prostorové 

vztahy 

- objasní zdravotní a relaxační 

účinky cvičení na hudbu 

- rytmická gymnastika a tanec 

- orientace v prostoru 

- lidové tance 

 HV 

- rytmus, vnímání  

melodie, taneční  

výchova 

- používá správnou techniku  

běhu a skoku 

- správně hází lehkým míčkem 

- zdokonaluje se ve skoku do  

výšky  

- učí se startovním povelům a 

startům ze startovního bloku 

- připraví doskočiště a startovní 

bloky 

Atletika 

- atletická abeceda + technika  

běhu 

- hod gumovým míčkem  

z rozběhu 

- skok daleký skrčmý 

- skok vysoký skrčmo 

- startovní povely 

OSV 

- Rozvoj 

schopností  

poznávání 

 

VV 

- činnosti  

ČJL 

- přesné  

vyjadřování 

M 

- převody 

jednotek, měření     

délky, 

zaokrouhlování 

- zvládá složitější štafetové  

soutěže 

- proběhne překážkovou dráhu  

se zátěží (plný míč) 

- orientuje se v prostoru 

- vytvoří varianty pohybových  

Pohybové hry 

- rozvoj všech pohybových  

schopností 

 

 

OSV 

- Mezilidské  

vztahy 

MKV 

- Lidské vztahy 

 

 



 
 

 

 

her 

- vytváří pro hru nové náčiní 

- provádí individuální činnosti  

  s míčem (vedení míče,  

přihrávka, střelba) 

- hraje míčové kolektivní hry 

- používá základní pojmy  

sportovních her 

Sportovní  hry OSV 

- Mezilidské  

vztahy 

- Komunikace 

MKV 

- Lidské vztahy 

VV 

- činnosti 

VL 

- geografie ČR 

- uplatňuje zásady hygieny a 

bezpečného chování na 

plaveckém stadionu     

- poznává vliv plavání na své 

zdraví 

- zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady 

základní plavecké dovednosti                  

 - osvojuje si své dovednosti 

v plaveckém stylu kraul 

- poznává prvky plaveckých 

sportů 

- seznamuje se s prvky 

sebezáchrany a dopomoci 

tonoucímu 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

- hygiena plavání 

- plavecká technika 

- prvky plaveckých sportů 

- prvky sebezáchrany a  

dopomoci tonoucím 

OSV 

- Řešení 

problémů a   

rozhodovací  

dovednosti 

- Sebepoznání    

a sebepojetí 

- Rozvoj  

schopností       

poznávání 

Projekt 1 

 

- zvládá složitější rovnovážná 

a   

  koordinační cvičení v pohybu 

- zdokonaluje se v jízdě a  

v zatáčení vpřed 

- překládá vpřed 

- snaží se orientovat v prostoru  

  a přemísťovat se v něm 

pomocí pohybových her 

- dodržuje bezpečnost při  

bruslení 

- základní techniky pohybu na  

bruslích 

- hry na ledě 

 

OSV 

- Řešení  

problémů a  

rozhodovací  

dovednosti 

- Sebepoznání a  

sebepojetí 

  Projekt 2 

ĆJL 

- názvosloví 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 5. 



 
 

Výstupy Učivo 

Průřezová 

témata, 

projekty 

Mezipřed

mětové 

vztahy 

- uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování i v méně známém 

prostředí (příroda, bazén, 

sportovní hala, zimní stadion, 

les, silniční provoz) 

- aktivně vstupuje do organizace 

svého pohybového režimu 

- řídí se hygienickými zásadami 

- poskytuje při cvičení dopomoc 

i záchranu svým spolužákům 

- posoudí vliv pohybu na zdravý 

růst, oběhovou a dýchací 

soustavu, růst kostí 

- zařadí aktivní pohybovou 

činnost do svého pohybového 

programu 

Organizace a bezpečnost 

při TV 

 - základní organizační, 

hygienické,    

   bezpečnostní zásady pro 

provádění     

   sportovní nebo jiné 

pohybové činnosti 

EV 

- Vztah člověka 

k prostředí 

- Ekosystémy 

 

 

- zvládá pořadové nástupy, 

povely 

- vědomě organizuje nástupy 

Pořadová příprava 

- pořadová cvičení 

- pozornost, pohotovost, 

zraková paměť 

OSV 

- Sebepoznání a 

sebepojetí 

- Seberegulace a    

sebeorganizace 

ČJL 

- přesné 

vyjadřování 

- rozvíjí svoje pohybové 

schopnosti pomocí švihadel, 

žebřin, laviček, lan, krátké 

tyče, plného míče 

- soustředí se na prováděná 

cvičení 

Kondiční cvičení 

- rozvoj všestrannosti 

(rychlost, obratnost, 

  síla, vytrvalost, 

pohyblivost, rovnováha) 

OSV 

- Sebepoznání a 

sebepojetí 

- Seberegulace 

a   

sebeorganizace 

PŘ 

- vitamíny, 

biologie 

člověka, 

výživa 

- provádí speciální průpravná 

cvičení  

- zdokonaluje se v akrobatických 

vazbách 

- učí se přeskok kozy roznožkou, 

skrčkou 

Gymnastika  

- speciální průpravná 

cvičení 

- kotoulové řady ve 

vazbách s dalšími 

akrobatickými cviky  

OSV 

- Sebepoznání a 

sebepojetí 

 

ĆJL 

- názvosloví 



 
 

- poznává gymnastické nářadí 

(hrazda) 

- používá základní dopomoc a 

záchranu při cvičení 

- přeskoky 

- cvičení na nářadí 

- prohlubuje své prostorové a 

rytmické    

  cítění 

- aplikuje smysl pro dynamiku 

pohybu 

- rozezná druhy lidových a 

umělých tanců 

- rytmická gymnastika a 

tanec 

- orientace v prostoru 

- lidové tance 

 HV 

-rytmus, 

vnímání 

melodie, 

taneční 

výchova 

 

- seznamuje se základními druhy 

pádů 

- hraje úpolové hry 

 

Úpoly 

- úpolové hry (cvičení 

s lanem) 

- přetahy, přetlaky, 

úpolové odpory 

OSV 

-Rozvoj 

schopností  

poznávání 

 

- používá správnou techniku 

běhu a skoku 

- správně hází lehkým míčkem 

- zdokonaluje se ve skoku do 

výšky  

- rozvíjí rychlostní a vytrvalostní 

schopnosti pomocí závodů a 

individuálního běhu 

- změří si základní pohybové 

výkony a porovnává je s 

předchozími 

Atletika 

- atletická abeceda + 

technika běhu 

- rychlostní a 

vytrvalostní běh 

- hod gumovým míčkem 

z místa i 

  z  rozběhu 

- skok daleký  

- skok vysoký  

 

OSV                          

-Rozvoj 

schopností 

poznávání 

 

VV 

- činnosti  

ČJL 

- přesné 

vyjadřová

ní 

M 

- převody 

jednotek, 

měření       

délky, 

zaokrouhl

ování, 

kružnice 

- hraje i organizuje kolektivní 

průpravné hry s využitím 

různých pomůcek 

- pohybuje se s jistotou 

v prostoru 

- orientuje se v informačních 

Pohybové hry 

- rozvoj všech 

pohybových schopnosti 

 

OSV 

- Mezilidské 

vztahy 

MKV 

 



 
 

zdrojích  

  o pohybových aktivitách 

- pojmenuje 20 druhů různých 

pohybových her 

- vyjadřuje pohybem různé věci 

a živé bytosti 

- Lidské vztahy 

- zlepšuje se v individuálních 

činnostech s míčem (vedení 

míče, přihrávka, střelba) 

- hraje míčové kolektivní hry 

(malá košíková, kopaná, 

házená, vybíjená) se 

zjednodušenými pravidly 

- vede statistiku utkání 

- chápe roli jednotlivých hráčů 

v týmu 

 

Sportovní hry 

 

 

OSV 

- Komunikace 

- Poznávání lidí 

VDO 

- Občan, 

občanská 

společnost a stát 

MKV 

- Multikulturalita 

MV 

- Fungování a 

vliv médií  

  ve společnosti 

- Práce 

v realizačním 

týmu 

VV 

- činnosti 

VL 

- 

geografie 

ČR, 

významní 

sportovci 

IKT 

- 

informace 

ze světa 

- uplatňuje zásady hygieny a 

bezpečného chování na 

plaveckém stadionu     

- poznává vliv plavání na své 

zdraví 

- zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady 

základní plavecké dovednosti                  

 - osvojuje si své dovednosti 

v plaveckém stylu znak 

- poznává prvky plaveckých 

sportů 

- rozvíjí vytrvalost vytrvalostním 

plaváním 

- seznamuje se s prvky 

sebezáchrany a dopomoci 

Činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových 

dovedností 

- hygiena plavání 

- plavecká technika 

- prvky plaveckých 

sportů 

- vytrvalostní plavání 

- prvky sebezáchrany a 

dopomoci tonoucím 

OSV 

- Řešení 

problémů a   

   rozhodovací 

dovednosti 

- Sebepoznání    

a sebepojetí 

- Rozvoj 

schopností       

   poznávání 

Projekt 1 

 



 
 

tonoucímu 

 

 

 

  



 
 

1.6 PŘÍLOHA Č. 6 - ŘÍZENÝ ROZHOVOR S GARANTEM 

VYBÍJENÉ ČR MGR. JINDŘICHEM SLUNEČKEM 

Dobrý den, děkuji, že jste si udělal čas na tento rozhovor, začneme první otázkou. 

Mohl byste nám nastínit stručnou charakteristiku hry vybíjená? 

Dobrý den, rád, vybíjená je hra, která se těší velké oblibě především u mladších dětí. 

Je velice kvalitní průpravou pro sporty jako např. volejbal, basketbal, házená, korfbal, 

plážový volejbal, nebo nové sporty jako bossabal nebo tchoukbal. Vštěpuje dětem zásady 

správného chování při míčových sportech. Rozvíjí fyzickou i mentální stránku hráče. 

Do fyzické oblasti bychom zařadili zejména silovou přípravu a kvalitní rozvoj motoriky, 

jako je hbitost, obratnost, rychlost, pružnost, vytrvalost a přesnost. Do mentálního rozvoje 

bychom řadili smysl pro fair play, prohlubování taktického uvažování a reagování 

v rychlosti pod tlakem. 

 

Jak dlouho jste garantem tohoto sportu? 

Vybíjené se věnuji již mnoho let a na nabídku stát se garantem vybíjené v naší republice 

jsem kývnul před 3 lety.  

 

Říkal jste, že vybíjená se těší velké oblibě především u mladších dětí. Existuje 

Český svaz vybíjené jako v jiných oblíbených sportech? 

Ne, vybíjená není hrou klubovou a není zastřešená žádným svazem. Její pravidla 

a organizaci soutěží má na starosti Asociace školních sportovních klubů, neboť vybíjená 

je výhradně hrou školní. Je to hra určená hlavně žákům 3. - 5. tříd. 

 

Asociace školních sportovních klubů organizuje soutěže ve vybíjené. Můžete 

nám prosím přiblížit jejich podobu? 

Ve vybíjené se hrají okresní, krajská a republikové kolo. Asociace školních sportovních 

klubů na svých webových stránkách každý rok aktualizuje termíny soutěžních kol. Žáci 

se připravují ve svých školách, pod vedením učitelů či vedoucích kroužků nejprve 

na okresní kolo. Vítězové okresních kol postupují do krajských kol. A z krajského kola 

pokračují vítězové do finálového - republikového kola. 

 

Jako garant vybíjené jste určitě zažil republikové kolo. Mohl byste nám popsat 

atmosféru takovéto akce a prozradit, kde se koná? 



 
 

Republikové kolo probíhá již několik let na východě Čech, u Nové Paky, v kempu nedaleké 

Pecky. 

Po celou dobu turnaje vládne vždy skvělá nálada. Zahájení a zakončení turnajů je vždy 

doprovázeno tóny české státní hymny, která dá „republice“ punc vážnosti. Družstva 

to vždy naladí do správné sportovní nálady, kdy chtějí předvést to nejlepší, co v nich je  

Začátek herní části obou dvou kategorií vždy doprovází správný výklad sporných bodů 

v rámci pravidel vybíjené. Poté se začne hrát. Je to radost sledovat výkony 16 nejlepších 

týmů z celé České republiky v obou kategoriích. Házení, vybíjení, příjem přihrávky, 

taktické momenty, jimiž jsou týmy vyzbrojeny. Avšak důležití jsou hráči v druhé linii 

hracího pole, či zadního i postranního zámezí, kteří skvěle doplňují hráče i hráčky 

v hlavním poli. V této chvíli je třeba vyzdvihnout výkony rozhodčích, kteří v rámci svých 

možností a kompetencí rozhodují utkání přesně a spravedlivě. Každoročně 

se na republikovém finále udělují ceny fair play. U vybíjené je to zvláště velmi důležité, 

např. vybití nebo přešlap nemusí býti vůbec vidět. V každé kategorii bylo oceněno 

8 chlapců a dívek. Když se odehrají zápasy, zbyde tu i chvilka využít volný čas 

na procházku a prohlídku nedalekého hradu Pecka, která je díky starostce městyse Haně 

Štěrbové zdarma, či zaskákat si na obří trampolíně. V areálu kempů, kde hráči bydlí, 

je možné koupit si i něco dobrého na zub. O všechny týmy se vzorně starají lidé pracující 

v jednotlivých areálech. Oba dva turnaje jsou zakončeny slavnostním nástupem, při kterém 

dojde k vyhodnocení všech týmů. První tři týmy si vždy odvezou pohár, medaile 

za umístění, pamětní medaile a upomínkové předměty vztahující se k místu konání turnaje. 

Mužstva, která obsadí nemedailová umístění, si odvezou kromě diplomu také tričko 

s emblémem republikového turnaje ve vybíjené.  

 

Máte na republikovém kole vybíjené zvláštní hosty? 

Ano, máme. Každoročně jsou hosty republikového turnaje olympijská medailistka z let 

1980 a 1984 Květa Pecková Jeriová, která vybízí hráče a hráčky k chování fair play 

a ředitelka ZŠ Pecka RNDr. Věra Pavlová. 

 

Po několikáté zmiňujete fair play. Mají dnešní děti tušení, co fair play znamená? 

Ano, mají. Na toto téma s nimi mluvíme už na základních školách. Mám zkušenosti, že děti 

chtějí hrát fair play. Jsou naladěni na spravedlivou hru. Rozhodčí je jenom člověk, může 

se snadno přehlédnout, nevšimnout si teče, vyšlápnutí, a proto každý hráč/hráčka, který/á 



 
 

hraje fair play, by měl být po zásluze oceněn. Na nedávném okresním kole v Benešově, 

kde jsem měl tu čest být, jsme s kolegy ocenili tři děvčata, která fair play hrála. 

 

 

Jak vidíte budoucnost této sportovní hry? 

Doufám, že i v budoucnu bude vybíjená patřit mezi jednu z nejoblíbenějších sportovních 

her. Že děti budou mít stále chuť si ji zahrát. Budou umět házet, chytat, střílet a budou 

se chtít všeobecně hýbat. Stále věřím v to, že pohyb zvítězí nad počítači, a že děti budou mít 

chuť běhat venku za míčem či s míčem. Sportu zdar, vybíjené zvlášť. 

 

Pane magistře, děkuji Vám velice za rozhovor, přeji Vám hodně štěstí při dalším 

výkonu funkce. 

 

Také děkuji. Nashledanou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

1.7 PŘÍLOHA Č. 7 - VÝSLEDKY VYBÍJENÁ 3. - 5. TŘÍD - 

CHLAPCI, DÍVKY - OKRES BENEŠOV 2016 

 

Vybíjená 3. - 5. tříd – chlapci, dívky – okres Benešov 

 

V pondělí dne 4. 4. 2016 a v úterý 5. 4. 2016 uspořádala ZŠ Benešov, 

Jiráskova 888, DDM Benešov, OR AŠSK Benešov za podpory Středočeského 

kraje okresní finále  ve vybíjené žáků a žákyň pro školní rok 2015 – 2016. 

Turnaj byl určen chlapcům a dívkám 3. – 5. tříd základních škol (ročník 

narození 2004 – 2007) a probíhal ve Sportovní hale při ZŠ Benešov, Jiráskova 

888. 

Turnaje v kategorii otevřená se zúčastnilo 20 základních škol z celého okresu 

Benešov. Během pondělního dopoledne a odpoledne byla družstva rozdělena 

do čtyř skupin. Nejlepší družstva postoupila do čtvrtfinále. Vítězové 

čtvrtfinálových duelů se utkali v semifinále a poté ve finále. 

 

Konečné pořadí chlapců: 

1. ZŠ Benešov, Jiráskova 888 

2. ZŠ Vorlina Vlašim 

3. ZŠ Sídliště Vlašim 

4. ZŠ Poříčí nad Sázavou 

5. – 8.  ZŠ Načeradec, ZŠ Týnec nad Sázavou, ZŠ 

Netvořice,  

                        ZŠ Benešov, Jiráskova B 

9. – 12. ZŠ Čerčany, ZŠ Bystřice, ZŠ Čechtice, ZŠ Benešov, 

Dukelská 

13. – 16.   ZŠ Zdislavice, ZŠ Jankov, ZŠ Pyšely, ZŠ Votice 

17. – 20.   ZŠ Mnichovice, ZŠ Lešany, ZŠ Postupice,  

ZŠ a MŠ Karlov Benešov 

 



 
 

Na krajské finále, které se koná 11. května v Benešově postupují ZŠ Benešov, 

Jiráskova 888 a ZŠ Vorlina Vlašim. 

 

Turnaje dívek se zúčastnilo 10 základních škol z celého okresu Benešov. 

Během  úterního dopoledne a odpoledne odehrála družstva turnaj každý 

s každým. 

Konečné pořadí dívek: 

1. ZŠ Benešov, Jiráskova 888 

2. ZŠ Načeradec 

3. ZŠ Benešov, Dukelská 

4. ZŠ Vorlina Vlašim 

5. ZŠ Týnec nad Sázavou 

6. ZŠ Poříčí nad Sázavou 

7. ZŠ Pyšely 

8. ZŠ Sídliště Vlašim 

9. ZŠ Karlov Benešov 

10. ZŠ Benešov, Jiráskova B 

Na krajské finále, které se koná 12. května v Benešově postupují ZŠ Benešov, 

Jiráskova 888 a ZŠ Načeradec. 

 

Organizační výbor pracoval ve složení Milada Rýdlová, Ivana Růžičková, 

Mgr. Milena Prášková, Pravoslav Novák, Mgr. Filip Zafouk, Zdeňka Varga, 

Mgr. Jindřich Slunečko, Mgr. Marcela Blažková, Mgr. Alexandra 

Bečváříková, 

Jiří Žaba. 

Všichni účastníci turnaje obdrželi odměny od Středočeského kraje, DDM 

Benešov, Sport – Hobby Benešov, f. J. Pekař – hudební nástroje – sport, 

AŠSK ČR, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, poháry, diplomy a první tři družstva 

medaile. 

 

 

 

  



 
 

1.8 PŘÍLOHA Č. 8 - ČLÁNEK Z BENEŠOVSKÉHO DENÍKU 

Nejlepší vybíjenou hrají žáci ze ZŠ v benešovské Jiráskově ulici 

Benešov - Okresní finále ve vybíjené mají za sebou žáci z třetích až pátých tříd. 

 

 

 

 

Vítězky okresního finále, žačky ZŠ Jiráskova Benešov. Autor: Jindřich Slunečko 

V tělocvičně benešovské ZŠ v Jiráskově ulici bojovaly o postup do krajského finále týmy celkem 

dvaceti škol. 

V kategorii chlapců získali celkové vítězství žáci pořadatelské školy a společně s nimi do kraje 

postoupili i jejich, ve finálovém duelu poražení soupeři ze ZŠ Vorlina Vlašim. 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90683&idc=4343004&ids=1794&idp=87157&url=http%3A%2F%2Fwww.aspera.cz
http://benesovsky.denik.cz/galerie/okresni-finale-ve-vybijene-zaku-zs.html?mm=6855593
http://benesovsky.denik.cz/galerie/okresni-finale-ve-vybijene-zaku-zs.html?mm=6855594
http://benesovsky.denik.cz/galerie/okresni-finale-ve-vybijene-zaku-zs.html?mm=6855595
http://benesovsky.denik.cz/galerie/okresni-finale-ve-vybijene-zaku-zs.html?mm=6855596


 
 

Krajské finále této kategorie se koná 11. května opět v Benešově ve stejné tělocvičně. 

O den později, tedy 12. května, budou mít své krajské finále na stejném místě také dívky. 

Benešovsko při něm zastoupí v okresním kole vítězné žačky ze ZŠ v benešovské Jiráskově ulici a také 

dívky ze ZŠ Načeradec. Obě družstva byla při okresním finále nad síly dalších týmů z celkem deseti 

škol.  

Konečné pořadí turnaje chlapců 

1. ZŠ Benešov, Jiráskova 888 

2. ZŠ Vorlina Vlašim 

3. ZŠ Sídliště Vlašim 

4. ZŠ Poříčí nad Sázavou 

5. – 8. ZŠ Načeradec, ZŠ Týnec nad Sázavou, ZŠ Netvořice, ZŠ Benešov, Jiráskova B 

9. – 12. ZŠ Čerčany, ZŠ Bystřice, ZŠ Čechtice, ZŠ Benešov, Dukelská 

13. – 16. ZŠ Zdislavice, ZŠ Jankov, ZŠ Pyšely, ZŠ Votice 

17. – 20. ZŠ Mnichovice, ZŠ Lešany, ZŠ Postupice, ZŠ a MŠ Karlov Benešov 

Konečné pořadí turnaje dívek 

1. ZŠ Benešov, Jiráskova 888 

2. ZŠ Načeradec 

3. ZŠ Benešov, Dukelská 

4. ZŠ Vorlina Vlašim 

5. ZŠ Týnec nad Sázavou 

6. ZŠ Poříčí nad Sázavou 

7. ZŠ Pyšely 

8. ZŠ Sídliště Vlašim 

9. ZŠ Karlov Benešov 

10. ZŠ Benešov, Jiráskova B 

S přispěním Jindřicha Slunečka   

Autor: Zdeněk Kellner 

 

 

 
 

 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91059&idc=4343004&ids=1066&idp=87444&url=http%3A%2F%2Fwww.alcar.cz%2F96335_CZ.htm
http://benesovsky.denik.cz/autor/zdenek-kellner-529.html
http://benesovsky.denik.cz/autor/zdenek-kellner-529.html
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