
 

 

 
Příloha 1 

 



 

 

 
  



 

 

Příloha 2 - Dotazník 

Jmenuji se Lenka Pixová, jsem studentkou Pedagogické fakulty Karlovy Univerzity a pracuji 

na závěrečné diplomové práci na téma Rozvoj silových schopností dětí mladšího školního věku. 

Ráda bych Vás touto cestou požádala o svolení zařadit Vaše dítě do intervenčního programu. 

Žáci v něm budou provádět balanční cvičení pod mým vedením a dohledem třídní učitelky. 

Výsledky testování budou anonymní. Zároveň prosím o vyplnění dotazníku, který bude sloužit 

k doplnění informací v mé diplomové práci. Cílem dotazníku je zmapovat aktivitu žáků 4. 

ročníku ve volném čase. 

 

Jméno žáka: 

1) Navštěvuje Vaše dítě nějaký zájmový SPORTOVNĚ-POHYBOVÝ 

kroužek?   ANO – NE 

2) Pokud ano, vyplňte, následující tabulku. 

Název kroužku Kolikrát týdně 

kroužek 

navštěvuje? 

Jak je dlouhá 

jedna cvičební 

jednotka? 

Jak dlouho 

kroužek 

navštěvuje? 

př. basketbal 2x 1,5h 2 roky 

    

    

    

    

    

 

3) Věnuje se Vaše dítě sportovně-pohybovým aktivitám ve volném čase, 

tzn. mimo zájmové kroužky a školu?  ANO – NE 

4) Pokud ano, vypište, čemu se Vaše dítě věnuje a kolik času týdně tím 

stráví. př. fotbal s kamarády 2h, plavání 1h, jízda na kole 2h 

 

 

Děkuji za vyplnění 

Lenka Pixová  



 

 

Příloha 3: Cvičební jednotky 

Cvičební jednotka 1 

 

1) stoj na bosu, upažit 

 Výdrž: 30 s 

 
 

2) stoj na bosu, zanožit levou, připažit 

 Výdrž: 15 s 

 to samé na druhou nohu 

 

 

 

 

 

3) stoj na bosu, přednožit pokrčmo levou, upažit 

 Výdrž: 15s 

 to samé na druhou nohu 

 

4) klek sedmo na bosu, dvojice proti sobě, přihrávání míče 

 20 přihrávek 

 
 

5) vzpor ležmo, nárty na bosu 

 Výdrž: 20 s 

 
6) stoj mírně rozkročný na bosu, poskoky 

 20 s 

 
  



 

 

Cvičební jednotka 2 

 

1) Stoj na bosu, upažit 

 Výdrž:1 min 

 
2) Cvik ve dvojicích. 1. cvičenec stoj na bosu, 2. cvičenec stoj na obráceném bosu 

     Úkol: přehazování volejbalového míče 

 20x přehodit, poté si žáci prohodí místa a opět 20 opakování 

 
3) Sed zkřižný skrčmo na obráceném bosu, připažit 

 Výdrž: 1 min 

 
4) Vzpor klečmo, ruce na bosu 

 Výdrž: 30 s 

 
5) dvojice zády k sobě 

Upažit dolů, dlaněmi tlačit proti sobě 

 Výdrž: 1 min 

 
6) stoj na pravé noze, upažit 

 Výdrž: 30 s, prohodit nohy a opakovat 

 

7) Opičí dráha – přelezení přes osm žebřin a sklouznutí po lavičce  

 2 opakování 

  



 

 

Cvičební jednotka 3 

1) Rychlý běh s vloženými pohybovými úkoly: sed, leh, dřep, klik 

 2 min 

 

2) Vzpor klečmo dohmatem podál 

Vzpažit levou – vdech, vzpor klečmo, výdech 

Vzpažit pravou – výdech, vzpor klečmo, vdech 

 5 opakování na každou ruku 

 
 

3) Stoj přednožný levou, připažit  

 výdrž 30 s 

 
 

4) stoj přednožný pravou, připažit 

 Výdrž 30 s 

 
 

5) Obrátíme lavičku širší stranou na zem. 

 Chůze po obrácené lavičce vpřed i vzad 

 Na lavičce obraty o 360 stupňů 

 Chůze po lavičce a zároveň chytání a odhazování míčů – učitel hází overball 

 Dvojice stojí na lavičce proti sobě – přihrávky míčem trčením 

 

6) Podpor na předloktí 

 Výdrž: 30 s 

 
 

  



 

 

Cvičební jednotka 4 

1) Podpor na předloktích 

 Výdrž: 30 s 

 
 

2) Vzpor – mírný klik – ležmo vzadu pokrčmo, chůze a ručkování vpřed a vzad 

 Do půlky tělocvičny popředu, od půlky pozadu 

 
 

3) kohoutí zápasy – dvojice – stoj na jedné noze – přetlačování dokud jeden z dvojice 

nestoupne na druhou nohu. Každý 4 zápasy 

 
 

4) leh skrčmo přednožný – dolní okraj pánve podložit overballem, upažit, balancovat 

 Výdrž: 30 s 

 
 

5) leh skrčmo, overball pod patami, ruce skřižmo na prsou 

 Výdrž: 30 s 

 
 

6) stoj na overballu, čelem k opoře, ruce předpažit, přidržování se o oporu, balancování 

 Výdrž: 1 min 

 
  



 

 

Cvičební jednotka 5 

 

1) leh skrčmo, zvedat pánev, overball pod patami 

 10 opakování 

 
 

2) sed na míči, poskoky na míči, změny polohy rukou: předpažit, upažit, vzpažit 

 1 min 

 
 

3) sed na míči, nohy nad zem, ruce upažit, balancování 

 Výdrž: 30s 

 
4) sed na míči roznožný, upažit, malé kroužky pažemi vzad a vpřed 

 Výdrž:30 s 

 
 

5) vzpor ležmo, špičky se opírají o míč, přitahovat nohy k rukám a zpět 

 10 opakování 

 
6) leh na břiše na míči, pravá skrčmo zanožit 

 opakování na každou nohu 

  



 

 

Cvičební jednotka 6 
 

1) vzpor ležmo, dlaně zapřené o obrácené bosu 

 Výdrž: 45 s 

 
 

2) stoj na bosu, upažit, zkoušet zvedat pravou nebo levou nohu 

 Výdrž: 1 min 

 
 

3) Cvik ve dvojicích. A stoj na bosu, B stoj na obráceném bosu 

     Úkol: přehazování volejbalového míče 

 20x přehodit, poté si žáci prohodí místa a opět 20 opakování 

 

 
 

4) stoj na obráceném bosu, předpažit 

Provádíme dřepy 

 20 opakování 

 
 

5) podpor na levé ležmo, pravá upažit, předloktí na bosu,  

 Výdrž: 30 s 

 

6) podpor na pravé ležmo, levá upažit, předloktí na bosu 

 Výdrž: 30 s 

 

7) poskoky na bosu 

 1 min 

  



 

 

Cvičební jednotka 7 

 

1) Obrátíme lavičku širší stranou na zem. 

 Chůze po obrácené lavičce vpřed i vzad 

 Na lavičce obraty o 360 stupňů 

 Chůze po lavičce, vyhýbání se overballům, které jsem položené na lavičce 

 Dvojice stojí na lavičce proti sobě – přihrávky míčem trčením 

 

2) Stoj, předpažit, velký míč mezi trupem a zdí 

Provést dřep a vrátit se do výchozí polohy 

 15 opakování 

 
3) leh na břiše na velkém míči, spustit kolena a paže k zemi 

Dýchat do břicha 

 1 min 

 
 

4) sed rozkročný na míči, poskoky na míči, změny polohy rukou: předpažit, upažit, vzpažit 

 1 min 

 

 
 

5) vzpor ležmo na míči, prsty rukou směřují vpřed, hlava v prodloužení páteře 

 Výdrž 30 s 

 
 

6) podpor klečmo, předloktí na velkém míči 

Zatlačit předloktím dolů do míče 

 Výdrž 3x10 s 

 
  



 

 

Cvičební jednotka 8 

 

1) stoj rozkročný na medicinbalech, upažit 

 Výdrž 30 s 

 
 

2) ve dvojicích, stoj na medicinbalech 

 20 přehození overballu 

 
 

3) leh skrčmo, overball pod patami, ruce skřižmo na prsou, zvednout pánev a dolní část trupu 

 Výdrž: 30 s 

 

 
 

4) vzpor sedmo přednožný, overball pod hýžděmi 

 Výdrž 30 s 

 
 

5) leh skrčmo přednožný, upažit, pod pánev overball 

Přetočit pánev a dolní končetiny vpravo, hlavu vlevo (totéž na druhou stanu) 

 opakování na každou stranu 

 
 

6) stoj na overballu, předpažit, čelem k opoře, předpažit, přidržování se o oporu, balancování 

 Výdrž: 1 min 

 

  



 

 

Cvičební jednotka 9 

 

1) stoj na obráceném bosu, upažit 

 Výdrž: 1 min 

 

 

2) ve dvojicích, A stoj na bosu, B stoj na obráceném bosu 

Dvojice si hází volejbalový míč, kdo odhodí, udělá dřep 

 10 opakování, výměna stanovišť 

¨ 

 

3) leh na břiše, břicho na bosu, skrčit vzpažmo zevnitř, ruce pod čelo, chodidla vztyčit 

Stahem břišních, zádových a hýžďových svalů zvednout horní část těla od podložky 

 10 opakování 

 
 

4) stoj na levé, pravá zanožit, upažit 

 Výdrž: 30 s 

 
 

5) stoj na pravé, zanožit, upažit 

 Výdrž: 30 s 

 
6) hra na žebřinách 

Pravidla: žáci se rozdělí na dvě poloviny. Jedna polovina se rozmístí na žebřiny a vytváří tak 

překážky, druhá polovina má za úkol přelézt žebřiny z jedné strany na druhou, aniž by se 

dotkla země a zároveň bezpečně překonala překážky. Po dolezení posledního se skupiny 

vymění. 

 5 min   



 

 

Cvičební jednotka 10 

 

1) chůze po švihadlech 

Po tělocvičně rozmístím několik švihadel a vytvořím z nich dlouhé různě zakroucené „hady.“ 

Žáci budou chodit/přebíhat po švihadlech tak, aby se co nejméně dotýkali země. Při této 

aktivitě mají žáci sundané boty. 

 3 min 

 

2) kohoutí zápasy 

Ve dvojicích – stoj na jedné noze – přetlačování dokud jeden z dvojice nestoupne na druhou 

nohu. Každý 4 zápasy 

 
 

3) Stoj, předpažit, velký míč mezi trupem a zdí 

Provést dřep a vrátit se do výchozí polohy 

 20 opakování 

 

 
 

4) sed skrčmo na velkém míči 

Čelem k opoře, přidržování se o žebřiny, balancování 

 Výdrž: 30 s 

 
 

5) vzpor ležmo na míči 

Míč zapřeme o žebřiny 

 Výdrž 15 s 

 
  



 

 

Cvičební jednotka 11 

 

1) sed, přednožný levou/pravou, upažit, pod hýždě overball 

 Na každou nohu 5 opakování 

 
 

2) leh skrčmo, zvedat pánev, overball pod patami 

 10 opakování 

 

 
 

3) podpor ležmo, předloktí zapřené o overball 

 Výdrž: 30 s 

 
 

4) stoj na overballu, čelem k opoře, předpažit, přidržování se o oporu, balancování 

 Výdrž: 1 min 

 
 

5) vzpor ležmo, pravá skrčmo na overball 

 Výdrž: 20 s 

 to samé na druhou ruku 

 

 

6) ve dvojicích 

Overball mezi lopatky cvičenců, úkol je se bez pomocí rukou zvednout a vrátit se zpět do 

dřepu aniž by míč vypadnul. 

 
  



 

 

Cvičební jednotka 12 

 

1) stoj na bosu, unožit poníž levou, upažit poníž levou, vzpažit zevnitř pravou 

 Výdrž: 20 s 

 

 

 

 

 

 stoj na bosu, unožit poníž pravou, upažit poníž pravou, vzpažit zevnitř levou, 

výdrž: 20 s 

 

2) váha předklonmo na bosu, vzpažit zevnitř 

 Výdrž: 15 s  

 
 

3) klek na bosu – upažit, přenesením váhy klek jednonož (druhá noha se lehce nadzvedne) 

 Výdrž: 30 s 

 to samé na druhou nohu 

 

 

 

 

 

4) vzpor ležmo, dlaně na obráceném bosu 

 Výdrž: 30 s 

 
5) Sed zkřižný skrčmo na obráceném bosu, připažit 

 Výdrž: 1 min 

 

 
 

6) Opičí dráha 

Přeskakování snožmo po 6 bosu, přelezení 5 žebřin a doskákání na velkém míči 10 m 

 Každý jednou 

  



 

 

Cvičební jednotka 13 

 

1) stoj na pravé, váha předklonmo na kladině, upažit 

 Dvakrát při přechodu užší strany lavičky 

 

 to samé na druhou nohu 

 

 

 

 

2) lavička otočená širší stranou dolů, na ní jsou volně položené medicinbaly a overbally, 

každý musí dvakrát přejít přes lavičku a vyhnout se překážkám 

 

3) vzpor ležmo, břicho na velkém míči, zanožit levou, vzpažit levou 

 Výdrž: 20 s  

to samé na druhou stranu 

 

4) vzpor ležmo, špičky se opírají o míč, přitahovat nohy k rukám a zpět 

 10 opakování 

 

 
5) klek na velkém míči, upažit, čelem k opoře, možnost přidržování 

 Výdrž: 20 s 

 
 

6) leh, velký míč pod patou, pravá přednožit, připažit 

 10 opakování na každou nohu 

 
  



 

 

Cvičební jednotka 14 

 

1) pravá/levá noha na bosu, běh kolem bosu 

 20 s na každou nohu 

 
 

2) stoj mírně roznožný, připažit 

 Výdrž: 1 min 

 
 

3) podpor ležmo, předloktí se opírá o bosu 

 Výdrž: 45 s 

 
 

4) leh na břiše na bosu, vzpažit zevnitř 

 10x zvednout, 5 sekund vydržet a položit 

  
 

5) leh na pravém/levém boku na bosu, ruce v týl 

 Výdrž: 20 s na každou stranu 

 
 

6) leh pokrčmo na bosu, vzpažit (tak, aby se paže dotýkaly podložky), hluboké dýchání do 

břicha 

 Výdrž: 1 min 

 
  



 

 

Cvičební jednotka 15 

 

1) sed, přednožný levou/pravou, upažit, pod hýždě overball 

 Na každou nohu 8 opakování 

 

 
2) sed pokrčmo roznožný na overball, mírný záklon, ruce v týl – předpažit pravou- ruce v týl- 

předpažit levou 

 Střídání rukou po dobu 45 s 

 
 

3) vzpor ležmo, pravá skrčmo na overball 

 Výdrž: 20 s 

to samé na druhou ruku 

 

4) leh skrčmo přednožný, upažit, pod pánev overball 

Přetočit pánev a dolní končetiny vpravo, hlavu vlevo (totéž na druhou stanu) 

 6 opakování na každou stranu 

 
5) stoj na overballu, čelem k opoře, ruce předpažit, přidržování se o oporu, balancování 

 Výdrž: 1 min 

 
6) žáci se rozdělí na dvě poloviny, udělají těsný zástup a mezi hrudníkem a zády mají 

umístěný overball. Úkol je přemístit se z bodu A do bodu B (na šířku tělocvičny), aniž by 

míče spadly na zem. 

 



 

 

Cvičební jednotka 16 

 

1) Stoj přednožný levou, připažit  

 výdrž 30 s 

 

 
2) stoj přednožný pravou, připažit 

 Výdrž 30 s 

 
 

3) dvojice zády k sobě 

Upažit dolů, dlaněmi tlačit proti sobě 

Výdrž: 1 min 

 

 
4) kohoutí zápasy – dvojice – stoj na jedné noze – přetlačování dokud jeden z dvojice 

nestoupne na druhou nohu. Každý 4 zápasy 

 
 

5) Vzpor – mírný klik – ležmo vzadu pokrčmo, chůze a ručkování vpřed a vzad 

 Do půlky tělocvičny popředu, od půlky pozadu 

 

 
6) podpor na předloktích 

 Výdrž: 45 s 

 
7) přeskoky přes lavičku snožmo, přebíhání lavičky 

 Každý 2 x 

  



 

 

Cvičební jednotka 17 

 

1) klek na bosu, dvojice proti sobě, přihrávání míče 

 20 přehození 

 
 

2) podpor ležmo, předloktí opřené o obrácené bosu 

Výdrž: 45 s 

 
 

3) leh skrčmo, bosu pod chodidly, zvednout pánev nahoru, vydržet a pomalu dolů 

 10 opakování 

 
 

4) vzpor ležmo bokem na pravé na bosu, upažit levou, nohy na zemi pravá před levou 

 Výdrž: 20 s 

 To samé na druhém boku 

 
 

5) stoj na obráceném bosu, přednožit pokrčmo pravou, ruce v týl 

 Výdrž: 15 s 

 To samé na druhou nohu 

 
 

6) klik klečmo, pravá/levá ruka na bosu 

 5 kliků na každou ruku 

 
  



 

 

Cvičební jednotka 18 

 

1) dvojice stojí čelem proti sobě – navzájem se opřou dlaněmi, opakovaně pokrčují a napínají 

ruce 

 
 

2) Dvojice stojí čelem k sobě, mezi hrudníky má overball. Úkol je otočit se k sobě zády a zase 

zpět čely bez upadnutí míče. 

 
 

3) Overball mezi lopatky cvičenců. Úkol je, se bez pomocí rukou zvednout a vrátit se zpět do 

dřepu, aniž by míč vypadnul 

 

 
 

4) sed, přednožit pokrčmo na bosu, dvojice proti sobě, přihrávání míče 

 
 

5) Dvojice proti sobě, jeden stojí na obráceném bosu, druhý přihrává míč 

 20 hodů, potom prohození rolí 

 
 

6) stoj na levé noze, upažit – pravou nohu unožit, kroužit pravou nohou 

 Po dobu 30 s 

 



 

 

7) stoj na pravé noze, upažit – levou nohu unožit, kroužit levou nohou 

 Po dobu 30 s 

 
  



 

 

Cvičební jednotka 19 

 

1) gymnastickou lavičku položíme širší stranou na zem 

 Chůze po lavičce - vpřed i vzad 

 Obraty o 360 stupňů 

 Překonání lavičky po čtyřech – vpřed i vzad 

 Dvojice, žáci jsou proti sobě, uprostřed se musí obejít a přejít na druhý konec 

 Chůze po lavičce, druhou rukou driblink s basketbalovým míčem 

 

2) stoj roznožný na medicinbalech, podávání míče kolem těla 

 10 opakování na každou stranu 

 
 

3) stoj rozkročný na dvou medicinbalech – výpon na špičky, upažit 

 10 opakování 

 
 

4) stoj na medicinbalu, přednožný levou, připažit 

 Výdrž: 30 s 

 To samé na druhou nohu 

 
 

5) stoj na medicinbalu – driblink s basketbalovým míčem 

 Opakování po dobu 1 minuty 

 
  



 

 

Cvičební jednotka 20 

 

1) sed na míči, poskoky na míči, změny polohy rukou: předpažit, upažit, vzpažit 

 1 min 

 
 

2) vzpor ležmo, břicho na velkém míči, zanožit levou, vzpažit levou 

Výdrž: 20 s 

 
 

3) sed na míči, nohy nad zem, ruce upažit, balancování 

 Výdrž: 1 min 

 

 
 

4) Stoj, předpažit, velký míč mezi trupem a zdí 

Provést dřep a vrátit se do výchozí polohy 

 20 opakování 

 
 

5) podpor klečmo, předloktí na velkém míči 

Zatlačit předloktím dolů do míče 

 Výdrž 3x15 s 

 
 

6) vzpor ležmo na míči, prsty rukou směřují vpřed, hlava v prodloužení páteře

 
 Výdrž 45 s 



 

 

Cvičební jednotka 21 

 

1) stoj mírně rozkročný na obráceném bosu, upažit 

 Výdrž: 1 min 

 
 

2) vzpor ležmo, dlaně na obrácené bosu 

 Výdrž: 1 min 

 
 

3) podpor ležmo bokem na levém předloktí na bosu, upažit pravou 

 Výdrž: 20 s 

 To samé na druhou ruku 

 
 

4) stoj na bosu, připažit, poskoky 

 Po dobu 1 min 

 
 

5) dřepy na bosu, předpažit 

 20 opakování 

 
 

6) klik sedmo vzadu přednožit pokrčmo na bosu – přednožit dolů levou – přednožit pravou 

zkřižmo přes levou 

 opakování 2x 20 s 



 

 

Cvičební jednotka 22 

 

1) sed pokrčmo roznožný na overballu, mírný záklon, ruce v týl – předpažit pravou – zpět – 

předpažit levou 

 
 

2) vzpor vzadu sedmo přednožný na overballu 

 Výdrž: 30 s 

 

 
 

3) leh skrčmo přednožný, pánev podložená overballem, překlápění nohou z jedné strany na 

druhou, hlava jde proti 

 15 opakování 

 
 

4) leh skrčmo, overball pod patami, ruce skřižmo na prsou, zvednout pánev a dolní část trupu 

 Výdrž: 40 s 

 
 

5) stoj na overballu, čelem k opoře, předpažit, přidržování o oporu 

 Výdrž: 40 s 

 
 

6) chůze, běh, dřep, sed s overballem na hlavě bez toho, aby spadnul 

 
  



 

 

Cvičební jednotka 23 

 

1) stoj na obráceném bosu, zanožit levou, předpažit 

 Výdrž: 30 s 

 
 

2) stoj na obráceném bosu, zanožit pravou, předpažit 

 Výdrž: 30 s 

 
 

3)podpor ležmo bokem na levém předloktí na bosu, upažit pravou 

 Výdrž: 25 s 

 
 

4) sed zkřižný skrčmo na obráceném bosu, připažit 

 Výdrž: 1 min 

 

 
 

5) stoj na bosu, dvojice proti k sobě, jeden přihrává míč obouruč vrchem nad hlavou, druhý 

v basketbalovém střehu chytá 

 15 přehození a vyměnění rolí 

 

 
 

6) leh pokrčmo roznožný na bosu, ruce v týl – přednožit pravou/levou dolů, flexe chodidla 

 Výdrž: 20 s na každou nohu 

 



 

 

Cvičební jednotka 24 

 

1) sed skrčmo na velkém míči, čelem k opoře, předpažit 

 Výdrž: 1 min 

 
 

2) podpor na předloktích 

 Výdrž: 1 min 

 
 

3) stoj na medicinbalech, dvojice proti sobě 

 20 přehození overballu 

 
 

4) leh skrčmo, zvedat pánev, overball pod patami 

 15 opakování 

 
 

5) vzpor ležmo, pravá skrčmo na overball 

 Výdrž: 25 s 

to samé na druhou ruku 

 

6) překážková dráha s overballem na hlavě 

Přeběhnout lavičku, přejít přes 6 bosu, přejít hada ze třech spojených švihadel, vylézt na 

žebřiny a sklouznout se po lavičce dolů (overbally hodně vyfoukneme, aby na hlavách 

držely). 

 
 

 

 


