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Příloha č. 1 – SOUBOR HER S ATLETICKOU TÉMATIKOU 

Míčková sprcha 

Zaměření hry: odhodová síla, obratnost, rychlost 

Prostředí: tělocvična, venkovní ohraničené hřiště 

Počet hráčů: neomezen 

Pomůcky: malé molitanové míčky – pro každého jeden 

Doporučený věk dětí: 4 – 10 let 

Organizace: dva týmy, které stojí proti sobě podél středové čáry 

Časová náročnost hry:  5 - 10 minut 

Popis: Děti rozdělíme na dvě družstva, která postavíme proti sobě podél středové čáry. 

Míčky roztrousíme po podlaze. Cílem hry je zbavit se míčků na své straně, proto je 

nutné míčky co nejrychleji odhazovat na druhou stranu. Zvoláním „míčová sprcha“ hra 

začíná. V tu chvíli začnou oba týmy házet míčky z jednoho hřiště na druhé. Hra trvá tak 

dlouho, dokut trenér neřekne „stop“.  V tu chvíli všichni okamžitě přestávají házet. 

Každé družstvo spočítá míčky, které jim zůstaly na své polovině. Vyhrává ten tým, 

kterému zůstalo méně míčků. Hra může pokračovat novým zvoláním „míčová sprcha.“ 

Modifikace:  Nemáme-li dostatek míčků, je možné udělat si malé míčky ze zmačkaného 

novinového papíru. Hru lze také hrát bez použití rukou – děti potom do míčku kopají 

jako při fotbale. (Fosterová, Hartingerová, Smithová, 1997) 

 

Obr. 3 Míčková sprcha (Fosterová, Haringerová, Smithová 1997) 



 
 

 

Úkryty 

Zaměření hry: odhodová síla, obratnost, rychlost 

Prostředí: tělocvična 

Počet hráčů: 5- 15 

Pomůcky: paravány nebo velké kartonové krabice, molitanové míčky pro polovinu dětí 

Doporučený věk dětí: 4- 10 let 

Organizace: do každého roku tělocvičny postavíme jeden úkryt, 5 žáků uprostřed 

tělocvičny (střelci), ostatní v úkrytu (běžci) 

Časová náročnost hry: 10 minut 

Popis: Děti se snaží dostat z jednoho úkrytu do druhého tak, aby je přitom netrefil 

žádný míč. Při běhu se mohou schovat do úkrytu, ale jenom na krátkou chvíli (max 5 

vteřin), pak se zase musí přemístit k dalšímu úkrytu. Ti, kteří hází míčky mohou počítat 

do pěti, aby přiměli běžce k pohybu. Když už běžec jednou úkryt opustí, nesmí se vrátit, 

musí běžet k dalšímu. Je-li zasažen, vypadává ze hry a jde si stoupnout stranou. Střelci 

stojí uvnitř plochy, která je ohraničená. Dva ze střelců vracejí míčky zpět do 

vyhraničeného prostoru. Jsou-li všichni běžci vyřazeni, nebo po stanovené době se 

střelci a běžci vystřídají.  

Bezpečnost: Z důvodů bezpečnosti je nutné zvolit pouze jeden směr. 

Modifikace: Hru je možné změnit tak, že běžec, který je trefen se vymění se střelcem, 

aby pasivně nestál stranou. Další variantou je možnost, kdy si běžci počítají počet 

zásahů a ty se na konci hry porovnají. Tato varianta je ale spíše pro starší děti, které 

dobře zvládají počítání. (Fosterová, Hartingerová, Smithová, 1997) 



 
 

 

Obr. 4 Úkryty  (Fosterová, Haringerová, Smithová 1997) 

 

Chraň svoji kuželku 

Zaměření hry: odhodová síla, rychlost, obratnost  

Prostředí: tělocvična, hřiště 

Počet hráčů: 8-20 

Pomůcky: kuželka a pěnový míček pro každého 

Doporučený věk dětí: 5- 12 let 

Organizace: kuželky rozestavěné po tělocvičně, kdy si každý žák chrání tu svou 

Časová náročnost hry: 5-10 minut 

Popis: Děti hází míčkem na kuželky ostatních spoluhráčů a přitom chrání tu svoji. Ten, 

komu kuželka spadne, musí provést nějaký předem daný cvik – např. 5 dřepů apod. 

V momentě, kdy cvičení dokončí, může postavit svou kuželku a v házení pokračuje.  

Modifikace: Je možné utvořit dvojice, kde jeden ze dvou je obráncem, ten chrání 

kuželku a druhý útočníkem, který hází a snaží se shazovat ostatní kuželky. Jinou 

variantou je utvořen dvou týmů, kdy je rozdělen prostor tělocvičny na půl. Hraje se tak 

dlouho, dokud nejsou poraženy všechny kuželky alespoň na jedné straně. Tým, který 

prohrál, udělá za trest daný cvik. (Fosterová, Hartingerová, Smithová, 1997) 



 
 

 

Obr. 5 Chraň svoji kuželku  (Fosterová, Haringerová, Smithová 1997) 

 

Myslivec střílí na zajíce 

Zaměření hry: hod na cíl, odhodová síla, dynamická síla horních končetin 

Prostředí: tělocvična 

Počet hráčů: maximálně 10 hráčů na jednoho „zajíce“ 

Pomůcky: švédská bedna, overball pro každého, gymball 

Doporučený věk dětí: 4-8 let 

Organizace: děti postavíme do kruhu, uprostřed kruhu stojí švédská bedna a na ní je 

položen gymball 

Časová náročnost hry: 5 minut 

Motivace: děti si představí, že jsou myslivci, kteří chtějí trefit zajíce 

Popis: umístíme švédskou bednu, na kterou jsme položili gymball. Děti se postaví do 

kola kolem švédské bedny ve vzdálenosti asi tří metrů (vzdálenost dětí od švédské 

bedny lze upravit dle jejich věku a schopností).  Na daný signál děti – myslivci začnou 

házet overball na gymball tak, aby ho ze švédské bedny shodily.  

 



 
 

 

Obr. 6  Myslivec střílí na zajíce (Volfová, Kolovská 2009) 

 

Modifikace: Druhou variantou je jiné rozestavění dětí. Děti postavíme ve dvou do dvou 

řad proti sobě a švédskou bednu s gymballem umístíme mezi tyto dvě řady. (Volfová, 

Kolovská, 2009) 

 

Obr. 7 Modifikace hry Myslivec střílí na zajíce (Volfová, Kolovská 2009) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biatlon 

Zaměření hry: hra na rozvoj vytrvalosti a hod na přesnost 

Prostředí: louka, les, hřiště 

Počet hráčů: neomezen 

Pomůcky: tenisové míčky, případně jiné menší míčky, šišky nebo novinové míčky 

Doporučený věk dětí: věk není omezen 

Organizace: Rozdělíme děti do několika stejně početných týmů. Připravíme terén – 

vyznačíme trasu a terč.  

Časová náročnost hry: záleží na počtu hráčů, na délce trasy apod.  

Popis: Rozdělíme děti do týmů a vyznačíme trasu, kterou se poběží (okruh v délce              

150 - 300m) a trestné kolečko (cca 50 m). V cíli vybereme strom či určíme jiné místo, 

které bude představovat terč, a připravíme si míčky. Závod se běží jako štafeta. Na 

povel odstartují první, oběhnou co nejrychleji vyznačený okruh a po doběhu střílí na 

terč. Každý má 5 ran. Za každou chybu ve střelbě musí běžec oběhnout trestné 



 
 

kolečko. Poté co dohází a doběhá, může předat pomyslný kolík dalšímu členovi své 

štafety. Vyhrává štafeta, která je v cíli první. 

Modifikace:  Je-li méně dětí, je možné, aby každý běžel sám za sebe. Je také možné 

místo na terč házet do dálky – lanem nebo jiným provazem se určí minimální 

vzdálenost, kterou musí děti hodit. Kdo dohodí  míček za čáru, nemusí běžet trestné 

kolo.1 

 

 

 

 

 

 

 

Na pukavce 

Zaměření hry: rychlost, obratnost, odhodová síla 

Prostředí: tělocvična, hřiště 

Počet hráčů: 5- 15 

Pomůcky: „hnízda“ – části oděvu, míč 

Doporučený věk dětí: 4 roky a více 

Organizace: připravíme dvě čáry 20 m od sebe vzdálené, na jednu čáru si děti připraví 

„hnízda“, na druhou se postaví zády k čáře první 

Časová náročnost hry: 5-10 minut 

Popis: Každé dítě si připraví „hnízdo“ (čepici, část oděvu apod.). Položí je do řady na 

dané čáře. Mezi „hnízdy“ by měly zůstat asi 30cm mezery. Po položení odjedou děti na 

čáru vzdálenou cca 20m a postaví se zády k „hnízdům“. Trenér do jednoho „hnízda“ 

                                                           
1
 http://www.atletikaprodeti.cz/pro-oddily/hry 



 
 

vloží míček tak, aby nebyl vidět. Na pokyn se všichni hráči rozběhnou zpět ke svým 

„hnízdům“, aby se do nich podívali. Pokud nenajdou míček, vrací se zpět na čáru, ze 

které vybíhali. Kdo míček našel, musí ho rychle hodit po některém utíkajícím 

spoluhráči. Když ho trefí, stává se zasažený hráč „pukavcem“. Mine-li, zůstane toto 

přízvisko jemu. Hrajeme několik kol a vyhrává ten, kdo je nejméně často pukavcem. 

Modifikace: hru můžeme ztížit tím, že si děti na druhou čáru sednou a vybíhají ze sedu2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytloukaná 

Zaměření hry: dynamická síla horních končetin 

Prostředí: tělocvična, hřiště 

Počet hráčů: 8-16 

Pomůcky: míč pro každého, 1x plný míč  

Doporučený věk dětí: 4- 10 let 

Organizace: dva týmy, příprava hracího pole 

Časová náročnost hry: 5 – 10 minut 

                                                           
2
 http://www.hranostaj.cz/hra536   

http://www.hranostaj.cz/hra536


 
 

Popis: Rozdělíme hráče na dva týmy. Rozdělíme hřiště následujícím způsobem: od 

středu (cca pět metrů) na obě strany vyznačíme čáry vítězství. Od zadních čar 

vyznačíme území, kde se mohou pohybovat hráči. Ti překročit odhodovou čáru. Každý z 

hráčů má v ruce připravený jeden míč. Ve středu je položen plný míč. Cílem hry je plný 

míč trefovat tak, aby se odkutálel na soupeřovu polovinu za čáru vítězství. Hráči 

využívají všechny dostupné míče, které získají. Překročí-li plný míč čáru vítězství na 

soupeřově straně, získává družstvo bod. Pokud hráč při odhodu a zásahu plného míče 

přešlápne odhodovou čáru, získává bod soupeřovo družstvo.  

Modifikace: 

Hráči mohou do míčů místo házení kopat.  

 

(Tůma, Tkadlec 2012) 

 

Kam dohodíte 

Zaměření hry: dynamická síla horních končetin 

Prostředí: hřiště, louka 

Počet hráčů: neomezen (podle počtu hráčů bude počet týmů) 

Pomůcky: dva míče (tenisové, pěnové apod.) 

Doporučený věk dětí: od 4 let 

Organizace: hráče rozdělíme do dvou družstev 

Časová náročnost hry: 10 minut 



 
 

Popis: Na velkém hřišti nebo na louce vyznačíme startovní čáru. Děti  rozdělíme do družstev. 

Každé družstvo má jeden míček (tenisák, malý gumový míček apod.). Každý hráč má pouze 

jeden hod a hody na sebe navazují. Další tedy hází vždy z toho místa, kam dopadl míček 

předcházejícího hráče. Hodnotíme, který tým dohodil dále.  

Modifikace:  První kolo házíme pravou rukou, druhé levou rukou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střelnice 

Zaměření hry: přesnost, dynamická síla horních končetin, nácvik techniky hodu 

Prostředí: tělocvična 

Počet hráčů: 8-12 

Pomůcky: lavička, kužely, pěnové míče nebo tenisové míče pro každého 

Doporučený věk dětí: od 4 let 



 
 

Organizace: děti rozdělíme do dvou týmů, připravíme lavičku, na kterou rozestavíme 

kužely 

Časová náročnost hry: 5 – 10 minut 

Popis: Soutěží dvě družstva proti sobě. Soutěžící se snaží trefit kužely umístěné na 

lavičce. Prostor, odkud je možné házet je označen žíněnkami. Při nezdaru je možné 

házet opakovaně.  

Modifikace: Kužely lze umístit na švédskou bednu. Družstva mohou stát buď proti 

sobě, nebo hází po sobě.  

 

(Nechvátal 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Lekníny 

Zaměření hry: dynamická síla dolních končetin, rychlost 

Prostředí: tělocvična 

Počet hráčů: 6-16 

Pomůcky: obruče, gymnastický koberec (lze nahradit žíněnkami) 



 
 

Doporučený věk dětí: 4 – 8 let 

Organizace: rozložíme koberec, na který rozmístíme obruče  

Časová náročnost hry: 5 – 10 minut 

Popis: Úkolem hry je překonat řeku, kterou tvoří gymnastický koberec a to  pomocí 

skoků. Gymnastické obruče představují lekníny, po kterých musí děti skákat (nesmí 

skočit do vody). Postupně zvětšujeme vzdálenost mezi obručemi.  

Modifikace: děti je možné rozdělit do dvou týmů a hru si zahrát jako závod dvou 

družstev.  

   (Nechvátal 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Parkur 

Zaměření hry: rozvoj dynamické síly končetin, obratnosti, rychlosti 

Prostředí: tělocvična 

Počet hráčů: 5-15 



 
 

Pomůcky: žíněnky, gymnastický koberec, držáky, úchytky, obruče, kužele, tyče 

Doporučený věk dětí: od 4 let 

Organizace: před zahájením je nutné postavit „překážkovou dráhu“ zaměřenou na 

rozvoj dynamické síly nohou, dráha může mít mnoho variant, ale základní činností by 

v ní měly být skoky 

Časová náročnost hry: 10 minut 

Popis: Nejprve je nutné postavit celou dráhu a to tak, aby byla přiměřená věku a 

schopnostem dětí. Dráhu dětem vysvětlíme, předvedeme a necháme každého jeden 

po druhém vyzkoušet. Teprve potom můžeme začít měřit dětem čas. Při shození 

překážky přičítáme 2 vteřiny.  

Modifikace: dráhu lze libovolně obměňovat, u menších dětí není nutné měřit čas. 

Gymnastický koberec lze nahradit žíněnkami.  

(Nechvátal, 2013) 

 

 

 

 

Na vodníka 

Zaměření hry:  rozvoj dynamické síly dolních končetin, obratnost, rychlost 

Prostředí: tělocvična, venkovní hřiště 



 
 

Počet hráčů: 5-15 

Pomůcky: žádné 

Doporučený věk dětí: od 4 let 

Organizace: určíme jednoho vodníka a vyznačíme prostor „vodního toku“ asi 1,5 m na 

šířku 

Časová náročnost hry:  5 – 10 minut 

Popis: děti přeskakují vodní tok na šířku a vodník se je snaží chytit. Koho se vodník 

dotkne, utopí se a je vyřazen ze hry. 

Modifikace: šířku vodního toku postupně rozšiřujeme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skokanský souboj 

Zaměření hry: rozvoj dynamické síly dolních končetin, obratnost 



 
 

Prostředí: tělocvična, venkovní hřiště 

Pomůcky: žádné 

Doporučený věk dětí: 4 – 10 let 

Organizace: děti rozdělíme do dvou družstev, připravíme tři čáry vzdálené od sebe cca 

3 metry 

Časová náročnost hry: 10 minut 

Popis: Děti rozdělíme do dvou týmů. Ty se postaví na dělící čáru – družstvo A vpravo od 

čáry, družstvo B vlevo. Hráč z týmu A si stoupne špičkami k čáře a z místa skočí co 

nejdál na území soupeřů. Rozhodčí určí místo, kam skokan doskočil a udělá tam křídou 

čáru (nebo položí značku). Hráč družstva B se postaví špičkami k čáře z druhé strany a 

skočí směrem k dělící čáře. Od jeho poslední stopy pak skáče další hráč z družstva A. 

Obě družstva se tak stále střídají a snaží se soupeře zatlačit do hloubky jejich území. 

Soutěž končí skokem posledního hráče týmu B. Pokud skončí skok za dělící čárou 

v území druhého družstva, tým vyhrává.  

 (Tůma, Tkadlec 2012) 

 

 

 

 

 

Kroužící lano 



 
 

Zaměření hry: rozvoj dynamické síly dolních končetin 

Prostředí: tělocvična, hřiště 

Počet hráčů: 5 - 10 

Pomůcky: dlouhé švihadlo nebo lano 

Doporučený věk dětí: od 5 let 

Organizace: postavíme děti do kruhu, dospělý stojí uprostřed a točí lanem 

Časová náročnost hry: 3 minuty 

Popis: děti stojí v kruhu, trenér uprostřed drží švihadlo za jeden konec a otáčí s ním 

kolem své osy. Děti se snaží blížící se švihadlo přeskočit. Komu se to nepodaří, 

vypadává ze hry.  

Modifikace: u mladších dětí není nutné vyřazování ze hry při neúspěchu. Mohlo by to 

pro ně být demotivující. Nebo je možné počítat si trestné body.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Přeskakování potoka 

Zaměření hry: rozvoj dynamické síly dolních končetin 

Prostředí: tělocvična 

Počet hráčů: 6-16 

Pomůcky: 2 žíněnky  

Doporučený věk dětí: od 4 let 

Organizace: připravíme dvě žíněnky, děti nerozdělujeme do týmů, každý hraje sám za 

sebe 

Časová náročnost hry: 5 - 10 minut (závislá na počtu cvičenců) 

Popis: Cílem hry je přeskočit potok, který je v každém kole širší (rozvodněnější). Na 

zem položíme dvě žíněnky, mezi kterými uděláme mezeru – nejprve poměrně úzkou – 

např. 30 cm, tak, aby „potok“ přeskočil každý. V dalších kolech jednu žíněnku 

oddalujeme, tzn., že se potok rozšiřuje. Pokud někdo potok nepřeskočí, spadne do něj, 

nepokračuje ve hře. Děti mohou skákat s rozběhem, ale u menších dětí je lepší volit 

skok bez rozběhu, snožmo.  

Modifikace: skoky snožmo, skoky s rozběhem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Závody žabáků 

Zaměření hry: rozvoj dynamické síly dolních končetin, rychlost 

Prostředí: tělocvična, hřiště 

Počet hráčů: 6-16 

Pomůcky: žádné 

Doporučený věk dětí: od 4 let  

Organizace: rozdělíme děti do dvou týmů 

Časová náročnost hry: 5 minut 

Popis: děti rozdělíme do dvou týmů. Každý tým vytvoří zástup. Nejprve skočí žabáka 

první z týmu. Na místo, kam doskočí, přijde další hráč a z místa doskoku prvního žabáka 

skáče dál. Takto se postupně vystřídají všichni z týmu. Vyhrává ten tým, který doskákal 

nejdále.  

Modifikace: děti rozdělíme do dvou i více družstev podle počtu dětí. V družstvu by 

nemělo být víc jak 5 dětí, aby děti dlouho nečekaly, než na ně přijde řada. Na povel 

odstartuje štafetový závod žabáků, kdy každý žabák skáče žabáky až k dané metě a 

zpět. Poté předává štafetu dalšímu z družstva. Vítězí tým, který doskáče žabáky první.  

 

 



 
 

3 

 

Skákání sem a tam 

Zaměření hry: rychlost, obratnost, rozvoj dynamické síly dolních končetin 

Prostředí: tělocvična, hřiště 

Počet hráčů: 5-10 

Pomůcky: skákací kříž – venku je možné ho nakreslit křídou, do tělocvičny lze vyrobit 

ze starého koberce (čtverce), stopky 

Doporučený věk dětí: od 4 let 

Organizace: každý soutěží sám za sebe 

Časová náročnost hry: časová náročnost souvisí s počtem dětí, které se hry účastní 

Popis: Každý cvičenec skáče ze středu vyznačeného kříže směrem dopředu, dozadu a 

do stran. Začíná se skokem dopředu, potom zpátky do středu, potom doprava a zpátky 

do středu, následuje skok doleva a zpátky do středu a poslední je skok dozadu a zpátky 

do středu.  

 Skáče se snožmo a každý má během 15 vteřin skočit na obou nohách co nejvíc 

krát. Skok na každé políčko se hodnotí jedním bodem. Každý hráč má dva pokusy, lepší 

pokus se počítá.  
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 Obr. Dětská atletika IAAF – Týmové závody pro děti 



 
 

 Máme-li víc dětí, je potřeba mít víc skákacích křížů, ale také víc asistentů, kteří 

budou startovat skákání, stopovat, kontrolovat a řídit provedení disciplíny, počítat 

skoky a výsledky zaznamenávat na listinu. 

 

4 

 

Do vody, z vody 

Zaměření hry: rychlost, obratnost, postřeh, odrazová síla 

Prostředí: tělocvična, venkovní hřiště 

Počet hráčů: neomezen 

Pomůcky: klobouky 

Doporučený věk dětí: od 4 – 10 let 

Organizace:  

Časová náročnost hry: 5 – 10 minut 

Popis: Děti se stoupnou do řady za sebou. Na levou stranu od dětí položíme žluté 

klobouky, které budou značit souš. Na pravou stranu položíme klobouky modré barvy, 

které značí vodu. Děti na povel „do vody“ skočí 1 boční skok směrem k modrým 

kloboukům. Na povel „z vody“ skočí 1 boční skok směrem ke žlutým kloboukům. 

Cvičitel libovolně určuje pořadí a rychlost slov. Kdo se splete a skočí na povel špatným 

směrem, vypadává ze hry. Vyhrávají ti, kteří vydrží co nejdéle. 5 

                                                           
4
 Obr. Dětská atletika IAAF – Týmové závody pro děti 

5
 http://www.atletikaprodeti.cz/pro-oddily/hry 



 
 

Modifikace: místo klobouků můžeme použít jiné pomůcky. Děti nemusejí vypadávat ze 

hry, počítají si pak trestné body.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čápi a žáby 

Zaměření hry: rychlost, obratnost, rozvoj dynamické síly dolních končetin  

Prostředí: tělocvična, hřiště, louka 

Počet hráčů: neomezen 

Pomůcky: žádné 

Doporučený věk dětí: od 5 let 

Organizace: děti rozdělíme do dvou týmů, určíme tým žab a tým čápů, vysvětlíme 

pravidla hry 

Časová náročnost hry: čím menší děti, tím je hra kratší. U pětiletých dětí stačí jedno 

kolo hrát 2 minuty. Poté se týmy vyměňují.  

Popis: Hráči jsou rozděleni do dvou týmů. Jeden tým představuje čápy tak, že stojí na 

jedno noze a rukou si drží druhou nohu. Druhý tým představuje žáby, které skáčou 

„žabáky“ po čtyřech. Čápi poskakují po jedné noze a snaží se v časovém limitu pochytat 



 
 

v ohraničeném území co nejvíce žab. Úlohy se potom vymění. Vítězí tým, který 

pochytal více žab v daném časovém limitu. (Perič, 2004) 

Modifikace: Hru můžeme hrát taky jako honičku, kdy určíme jenom jednoho čápa, 

který loví žáby. Pokud čáp chytne žábu, ta se stane čápem a čáp žábou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Černí a bílí 

Zaměření hry: rozvoj reakční a akcelerační rychlosti, rozvoj obratnosti 

Prostředí: tělocvična, hřiště, louka 

Počet hráčů: neomezen 

Pomůcky: u malých dětí trika dvou barev 

Doporučený věk dětí: od 4 let 

Organizace: děti rozdělíme na dva týmy  - tým černých, tým bílých  

Časová náročnost hry: 5 minut 

Popis: Hřiště, hrací prostor rozdělíme středovou čárou na dvě poloviny. Jedna polovina 

patří bílým, druhá černým. Zhruba 1 metro od středové čáry vyznačíme na každou 

stanu startovací čáru. Na jednu startovací čáru se postaví vedle sebe tým černých, na 



 
 

druhou startovací čáru tým bílých. Na pokyn trenéra, který zvolá například „černí“, 

začínají černí honit bílé. Ti se musí co nejdříve dostat do domečku, který je za koncovou 

čárou. Pokud černý chytne bílého hráče, dostává bod.  

Modifikace:  

 Hru je možné hrát také tak, že pokud hráč z jednoho týmu chytí hráče 

z druhého týmu, pak se chycený hráč musí přidat na stranu soupeře. Pro menší 

děti však tato varianta není vhodná.  

 Další variantou je, že trenér utvoří dvojice, kdy jeden je bílý, druhý černý. To 

znamená, že po zvolání trenéra „černí“ honí černý pouze svého „bílého“ 

partnera, nikoliv kohokoliv jiného ze soupeřova týmu. 

 

 

 

Veverčí honička 

Zaměření hry: rozvoj rychlosti 

Prostředí: tělocvična, hřiště, louka 

Počet hráčů: 5 - 20 

Pomůcky: obruče  

Doporučený věk dětí: od 4let  

Organizace: určíme chytače – kunu, ostatní jsou veverky. Po tělocvičně rozložíme 

obruče – domečky.  

Časová náročnost hry: 5 minut 



 
 

Popis: Po tělocvičně jsme rozmístili několik obručí. Veverky pobíhají libovolně a 

přebíhají z domečku do domečku. Kuna se snaží veverky chytit. Tu může chytit jen je-li 

veverka mimo domeček. Pokud kuna veverku chytí, vymění si s ní roli.  

Modifikace: kuna se nemusí hned po chycení veverky stát veverkou, trenér může určit 

kunu, která má daný čas a počítá si, kolik veverek pochytá, teprve po určitém čase se 

kunou stává někdo jiný.  

Nákres hry „Veverčí honička“  - vyvětlivky:  - kuna,  veverky,  obruče 

 

 

 

Kolíčková honička 

Zaměření hry: rozvoj rychlosti, obratnosti 

Prostředí: tělocvična, louka, hřiště 

Počet hráčů: neomezen 

Pomůcky: pro každého hráče 3 kolíčky 

Doporučený věk dětí: od 4 let 

Organizace: každý hráč si na tričko vzadu připne tři kolíčky 

Časová náročnost hry: 5 minut 



 
 

Popis: cílem této honičky je sebrat kolíčky ostatním hráčů, kteří je mají připnuté na 

tričku.  Na povel se děti začnou navzájem honit a snaží se ukrást spoluhráči kolíček. Na 

jeden pokus smí vzít jen jeden kolíček a ten si musí hned připevnit dozadu na tričko. 

Teprve potom mohou pokračovat v chytání. Pokud hráč přišel o všechny kolíčky, 

dostane od učitele další tři kusy. Vítězí hráč s nejvyšším počtem kolíčků. 

 Hráči při hře nesmí své kolíčky chránit.  

Modifikace: Přijde-li hráč o všechny kolíčky, končí a jde si sednout na lavičku.  

 Další variantou této hry je hra se šátky. Děti mají za pasem místo kolíčků šátky, 

které se snaží během honičky získat, aniž by přitom ztratily svůj vlastní šátek. 

Vyhrává hráč s největším počtem šátků. Chránit si své šátky je zakázáno, stejně 

tak se nesmí brát šátek z ruky.  

 Hráče lze rozdělit do dvou týmů, kdy má každý tým jinou barvu šátku. Vyhrává 

tým, který vzal všechny šátky svého soupeře. (Fosterová, 1997) 

 

 

 

 

 

 

Ocáskovaná 

Zaměření hry: rozvoj reakční a akcelerační rychlosti, rozvoj obratnosti 

Prostředí: tělocvična, hřiště 

Počet hráčů: neomezen 

Pomůcky: šátky, fáborky 

Doporučený věk dětí: od 5 let 

Organizace: utvoříme rychlostně vyrovnané dvojice 



 
 

Časová náročnost hry: 5-10 minut 

Popis: Vyznačíme dvě čáry – startovní a cílovou. Ty od sebe budou vzdáleny 15 – 20 

metrů. Asi 2 metry za startovní čárou (na druhou stranu od cíle), vyznačíme ještě další 

čáru. Děti rozdělíme do dvojic. První z dvojice si za tepláky zastrčí šátek jako ocásek a 

postaví se startovní čáru. Druhý z dvojice se postaví na druhou čáru za něj. Na povel 

trenéra všichni vybíhají. Ti z druhé čáry se snaží dohonit svého partnera, který stál na 

startovní čáře a uloupit mu ocásek (vzít mu šátek z tepláků). Komu se to podaří, počítá 

si bod.  Nepodaří-li se ocásek ulovit, bod si počítá ten druhý. Dvojice se potom vymění. 

Vyhrává ten, kdo získal nejvíce bodů.  

Modifikace: Děti lze motivovat tím, že jim řekneme, že si hrají na čerty a jejich lovce. 

Můžeme také změnit startovní polohu. Děti mohou startovat ze stoje, ale i ze sedu 

nebo z jiné startovní polohy.  (Atletika pro děti, 2009) 

 

 

Na mrazíka 

Zaměření hry: rozvoj rychlosti, obratnosti 

Prostředí: tělocvična, hřiště, louka 

Počet hráčů: neomezen 

Pomůcky: 1 rozlišovací dres 

Doporučený věk dětí: od 3 let 



 
 

Organizace: určíme mrazíka, který si obleče dres 

Časová náročnost hry: 5 minut 

Popis: mrazík honí ostatní děti po určeném prostoru. Ten, koho se mrazík dotkne tzn. 

„zmrazí ho“, se musí zastavit, stoupnout si to stoje rozkročného a čekat, až ho jiný 

spoluhráč podleze. Tím je zachráněn a může hrát dál. Po chvíli trenér určí jiné dítě, 

které bude mrazíkem.  

Modifikace: ten kdo je zmrazen stojí, zachránce ho místo podlézání musí oběhnout 

jednou kolem dokola.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víčkovaná 

Zaměření hry: rozvoj rychlosti, vytrvalosti, obratnosti 

Prostředí: tělocvična, hřiště 

Počet hráčů: neomezen 

Pomůcky: hodně víček od pet-lahví, stopky, obruč 



 
 

Doporučený věk dětí: od 4 let 

Organizace: děti rozdělíme do čtyř týmů 

Časová náročnost hry: 5 – 10 minut 

Popis: Žáky rozdělíme do čtyř stejně velkých týmů. Každý tým postavíme do jednoho 

rohu hřiště. Doprostřed hřiště rozložíme dostatečné množství víček od PET lahví 

různých barev – víčka je možné dát do obruče. Úkolem každého týmu je ve 

stanoveném čase získat co nejvíce víček. Tým, který má víček nejvíce vyhrává.  

Žáci se postaví do zástupu. Na signál učitele vybíhají po jednom k víčkům, při 

každém startu mohou sebrat pouze jedno víčko, které si drží v ruce a poté ho položí ke 

svému družstvu. Hru je lepší víckrát opakovat. 

Modifikace: jednou z dalších variant je nechat dalšího z týmu vybíhat už ve chvíli, kdy 

se předcházející hráč vrací s víčkem, resp. ve chvíli, kdy si víčko z obruče vezme. Hra se 

tím stává rychlejší.  

 

 

 

 

Na spícího obra 

Zaměření hry: rozvoj rychlosti 

Prostředí: tělocvična, louka, hřiště 

Počet hráčů: 6-16 



 
 

Pomůcky: lano nebo provaz na vytvoření obřího doupěte ve tvaru kruhu 

Doporučený věk dětí: od 4 let 

Organizace: určíme obra, ostatní děti jsou trpaslíci, připravíme herní prostor – obří 

doupě 

Časová náročnost hry: 5 minut 

Popis: vybereme jedno dítě, které bude představovat obra. Ten si stoupne doprostřed 

velkého kruhu, který je umístěn uprostřed hracího prostoru – tento kruh představuje 

obří doupě, ve kterém obr spí. Ostatní děti – trpaslíci se postaví do řady na jednu 

stranu hracího prostoru a říkají krátké říkadlo: „Tiše, tiše, obr spí, kdo ho vzbudí, toho 

sní.“ Ve chvíli, kdy trpaslíci říkadlo odříkají se obr probudí. Úkolem trpaslíků je v tuto 

chvíli se dostat na druhou stranu tělocvičny (herního prostoru) tak, aby je obr nechytil. 

Trpaslíci můžou běžet rovně, do stran, ale nesmí se vracet. Koho obr chytí, jde si 

sednout.  

Modifikace: variantou této hry je, že chycený trpaslík si nejde hned sednout na lavičku, 

ale počítá si trestné body. Za každé chycení – jeden trestný bod.  

 

 



 
 

 

Přebíhaná 

Zaměření hry: rozvoj rychlosti, vytrvalosti 

Prostředí: tělocvična, hřiště, louka 

Počet hráčů: 8-20 

Pomůcky: rozlišovací dresy pro všechny děti ve dvou barvách – každý tým jedna barva 

Doporučený věk dětí: od 4 let 

Organizace: vytvoříme dva týmy, z každého týmu vybereme ještě jednoho chytače 

Časová náročnost hry: 5 – 10 minut 

Popis: Děti rozdělíme na dva stejné týmy, rozlišené dresy. Vyznačíme obdélníkové 

hřiště, jehož koncové čáry představují domeček. Každý tým vybere jednoho chytače. 

Ten se odliší tak, že si dres přetáhne přes hlavu tak, aby vznikly jakési „kšandy“ v barvě 

družstva. Ostatní hráči jdou za koncové čáry naproti sobě. Jejich cílem je přeběhnout 

hřiště co nejvíce tam a zpět, aniž by se jich dotkli chytači soupeřícího týmu. Chycený 

hráč jde mimo hřiště. Vyhrává hráč, který je nejdéle chycen. Trenér musí hlídat, aby 

děti nezůstávaly v domečku, ale stále přebíhaly hřiště sem a tam.  

Modifikace: hru je možné ukončit po určitém časovém limitu, nebo počkat, dokud není 

chycen poslední hráč.  

 



 
 

Příloha č. 2 – FOTOGALERIE Z PRŮBĚHU REALIZACE 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 


