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Anotace 

Hlavním tématem bakalářské práce je vytvoření metodického materiálu pro 

netradiční sportovní hry lakros a ogo pro žáky druhého stupně základních škol.  Teoretická 

východiska práce se zabývají pohybovou aktivitou, která je pro děti velmi důležitá. Další 

část je věnována pohybovým hrám a jejich vlivu na děti. Navazujícím tématem jsou 

netradiční sportovní hry, které jsou rozdělené podle několika kritérií. Metodický materiál 

je stěžejní částí práce. Tato kapitola se věnuje zvoleným netradičním hrám lakros a ogo. 

Pro hru lakros byla zjednodušena pravidla hry. Postupuje se od nácviku jednotlivců, přes 

dvojice a na soutěže družstev. Netradiční hra ogo je rozdělena na tři hry, a to ogonet, 

ogoball a ogodisk. Každá z těchto her má svá pravidla, vybavení a svá průpravná cvičení. 

Vše je doplněno obrázky a schématy pro snadné pochopení cvičení i popisů. Pohybová 

aktivita je pro děti velmi důležitá a tento materiál by měl děti přimět k tomu, aby se jí 

věnovaly. Může to být zábava, která nemá složitá pravidla a zvládne ji každý.  

Klíčová slova: pohybová aktivita, dětská obezita, tělesná zdatnost, pohybové hry, 

sportovní hry, netradiční sportovní hry, lakros, ogo, ogonet, ogoball, ogodisk. 

  



 

Annotation 

The main aim of the thesis is to create a methodical handbook for non-traditional 

sports games, in this case lacrosse and ogo, for pupils of upper primary school. Theoretical 

solutions deal with physical activity which is very important for children. The next section 

is devoted to motion games and their impact on children. The subsequent topic is a non-

traditional sports games that are divided according to several criteria. A major part of the 

work is the methodological material. This chapter deals with selected non-traditional 

games, concretely lacrosse and ogo. The rules of the game were simplified for lacrosse 

because the original game is too difficult for students. The process starts with training 

individuals and pairs and at the end there are team competitions. Non-traditional game ogo 

is divided into three games which are ogonet, ogoball and ogodisk. Each of these games 

has its own rules, equipment and special training exercises. Everything is complemented 

by pictures and diagrams for easy comprehension of exercises and descriptions. Physical 

activity is very important for children and this material should lead them to go in for it. The 

games can be fun, they do not have difficult rules and everyone can enjoy it.  

Keywords : physical activity , child obesity , physical fitness , physical games , 

sports games, non-traditional sports games, lacrosse, ogo , ogonet , ogoball , ogodisk .  
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ÚVOD 

Vlastní zkušenost s prací s dětmi, mě inspirovala pro téma mé bakalářské práce. 

V dnešní době je velmi těžké děti zaujmout a zabavit. Proto jsem se rozhodla zjednodušit 

pravidla lakrosu a vytvořit nové pro ogo.  

Všichni vědí a řeší problémy, které se týkají drog, kouření a alkoholu. Ve školách 

je to veliký problém a nejen tam. Dělají se různá sezení s vyléčenými lidmi a přednášky 

pro žáky škol, aby věděli jak je to špatné a jak dělat vše pro to, jak do toho „nespadnout“. 

Pro učitele a dospělé se dělají školení jak vypozorovat, které dítě je pod vlivem nebo jak 

předcházet tomu, aby děti s takovými věcmi přišly do styku. Dělají se různé kontroly na 

školách. Bez pochyby je to jeden z největších problémů a hrozeb, ale nyní je na stejné 

úrovni nebezpečí dětská obezita. Je čím dál tím častější a pro děti je velmi nebezpečná. 

Není to tak dlouho, co jsem byla na základní škole. Nejvíc jsme se těšili, až budeme moci 

běhat venku, hrát si s kamarády, jezdit na kole, lézt po stromech a ne vysedávat doma. 

Tělesná výchova byla pro nás odreagováním a „vypuštěním“ přebytečné energie. Dnes se 

většina dětí těší domů, aby si mohla sednout k počítači, tabletu nebo mobilu. Až do večera 

hrát hry, být na facebooku nebo jiné sociální síti. Takové to děti mají kamarády pouze 

virtuální. Dokážou si o všem jen psát, než aby se sešly někde venku, něco podnikly a u 

toho si povídaly. Proto je pak hodina tělesné výchovy ne odreagováním ale spíše 

„utrpením“. Takové děti si vymýšlí různé důvody, proč se nezúčastnit. Většina obézních 

dětí bývá uzavřená nebo má „svůj svět“ a často se stávají obětí šikany. Stydí se běhat a 

zúčastňovat se her, protože se brzy zadýchají, nejsou tak šikovné a ostatní se jim smějí. Ať 

už ve třídě nebo na příměstském táboře se setkávají různé děti. Můžeme je rozdělit na 

jedné straně na ty, co sportují a na ty co mají rádi techniku, hraní her a spíše sedavé záliby. 

Dají se ale vymyslet takové hry, které zapojí všechny žáky (děti). Je jedno, jestli to jsou 

sportovci nebo děti při těle, dívky nebo chlapci. Snažila jsem se proto vytvořit metodický 

materiál právě pro takovéto hry, které mohou hrát jakékoliv děti na druhém stupni 

základních škol.  
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1 CÍLE PRÁCE 

1.1 HLAVNÍ CÍL 

Cílem bakalářské práce je vytvořit metodický materiál netradičních sportovních her 

lakros a ogo pro 2. stupeň základních škol. 

1.2 DÍLČÍ CÍLE  

 Zpracovat teoretická východiska. 

 Vytvořit metodické materiály pro vybrané netradiční hry. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 TĚLESNÁ ZDATNOST 

„Tělesná zdatnost je stav organismu člověk umožňující provádět denní činnosti bez 

nepřiměřené únavy a s dostatečnou rezervou pro příjemné strávení volného čas“ 

(Suchomel 2006, s. 10). Tělesná zdatnost je celoživotní záležitost. Ne nadarmo se říká, co 

se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. To samé platí s návyky, které jsou spojené 

s pohybem, zdravou výživou a celkové životním stylem. To že je jedinec v dětství hubený 

ať jí cokoliv a ani se nemusí pohybovat, neznamená, že ho dřív nebo později ohrozí 

nemoci spojené s nezdravými stravovacími návyky.  Člověk, který je zdatný, má dobrou 

pohyblivost, vytrvalost a dostatečnou sílu, fyzické zátěži se rychle přizpůsobuje a po jejím 

skončení se brzy vrátí do klidového stavu. Každodenní činnost provádí snadno a 

s rezervou. Tělesnou zdatnost je třeba udržovat i zlepšovat, a to pravidelnou pohybovou 

aktivitou, správnou životosprávou a zdravou výživou.  Vše je předpokladem pro 

dlouholetý život, který může být aktivní i ve stáří. Tělesnou zdatnost zhoršuje a zpomaluje 

obezita a nadměrné množství tělesného tuku. Čím je člověk starší, tím je to horší. Obézní 

děti jsou celkově hůře tělesně zdatné, než ostatní děti, které mají normální váhu. Nejtěžším 

pohybem pro děti s nadváhou je přenášení vlastní váhy (běh, skok, šplh…). Při takovéto 

pohybové aktivitě se dětem s nadváhou zvýší tepová frekvence více než u dětí s normální 

váhou. Oproti tomu obézní děti vynakládají více svalové síly a energie. Tělesné zdatnosti 

takovýchto dětí je třeba se zabývat, protože aerobní zdatnost je velmi důležitá pro 

jakoukoliv činnost. Pomocí aerobní činnosti lze redukovat váhu, hodnoty tělesného tuku, 

vysoký krevní tlak a přecházet kardiovaskulárním nemocím. Nelze hodnotit obézní žáky 

stejně jako ty ostatní. Má to neblahý dopad na jejich fyzickou i psychickou stránku. 

Věnovat se zlepšení oproti předchozím výsledkům (Suchomel 2006, s. 11, 95, 203, 204).  
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2.2 POHYBOVÁ AKTIVITA 

Dnešní děti by se daly rozdělit do dvou skupin. V první skupině by byly ty děti, 

které chodí do sportovních kroužků, skupin či oddílů a velmi brzy se začnou zabývat jen 

jedním druhem sportu. Ten dělají na vrcholové úrovni, na tréninky chodí několikrát týdně, 

v období závodů a soutěží skoro každý den. Na jiné záliby nebo kamarády jim nezbývá 

čas. Vysedávání u počítače, přejídání, hraní online her nebo psaní na sociálních sítích jim 

nic neříká a hlavně na to nemají čas.  V té druhé skupině se nacházejí děti úplně opačného 

charakteru. Neustále musejí něco jíst, vysedávají u počítače nebo u televize a jejich 

pohybová aktivita je na nulovém bodě. Hodiny tělesné výchovy jdou hodiny utrpení a 

činnosti, která je pro ně naprosto nepředstavitelná. Takovéto děti mají špatnou koordinaci, 

neumí běhat a rychle se zadýchají. Stydí se a nechtějí hrát žádné hry, protože se bojí toho, 

že se jim budou spolužáci smát a shazovat urážkami. Dá se říct, že je smutné to, že skupina 

těch, kteří mají nadváhu, je mnohem větší. Obezita u dětí je stejně nebezpečná jako alkohol 

a kouření. Děti se špatně vyvíjejí, rostou, mají špatné postavení těla, které vede ke 

skoliosám. Dalším problémem je postavení nohou. Obézní při chůzi špatně vytáčejí nohy a 

mají a natáčí i celé tělo. V dnešní době nouze o nabídky využití volného času rozhodně 

není. Je ale na každém, pro jaký směr se rozhodne. Samozřejmě by měli rodiče děti 

podporovat ve směru pohybových aktivit. Pro děti je rozhodně lepší dělat více sportovních 

aktivit, než se zaměřit pouze na jednu. Stane-li se, že v blízkosti bydliště není žádný 

kroužek či sportovní oddíl, pak je nejlepší zapojení rodičů. Maximálně své děti podporovat 

v aktivitách, které jsou dobré pro jejich zdraví. Jezdit na kole, kopat si s míčem, jezdit na 

bruslích, prostě cokoliv co se dá. Pro zdraví je nejlepší tělo podrobovat tělesné zátěži 

častěji a to zábavnou formou. Ne jen na hodinách tělesné výchovy, kde mají děti pocit, „že 

vypustí duši“, protože nemají žádný pohyb (Zimmerová 2001, s. 13). 

Podle průzkumu odborníků byl zaznamenán největší nárůst obezity za posledních 

padesát let. V roce 1951 bylo obézních pouze 1, 8 procenta chlapců a 1,6 procenta dívek ve 

věku sedmi let. V současné době je hodnota obézních dětí 7 procent. Nárůst takových to 

dětí je velmi rapidní a zděšující. Odborníci se shodli v názoru, že ke zvýšení počtu 

obézních dětí přispívá především rodina. Nejvíce jsou to špatné stravovací návyky, kdy 

děti nejedí pravidelně a spíše se přejídají a jedí pořád. Dalším koeficientem je nezájem 

rodičů o sportovní aktivity, dále vytíženost rodičů v zaměstnání a „zanedbávání“ svých 

dětí. Proto je pak pro školní zařízení velmi těžké něco s takovými dětmi udělat. Snaha o 

změnu přístupu ke stravování a zvýšení pohybu je velmi náročná. Děti samotné zájem o 
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změnu nemají, uzavírají se do sebe a jsou líné a pohodlné. Jejich styl života jim vyhovuje a 

nehodlají ho měnit. Většina si vše uvědomí až když starší, ale to může být i pozdě (Rek 

2013). 

Pohybová aktivita se pro obézní děti stává neoblíbenou až stresující, i když je 

hlavní prevencí proti nadváze v horším případě obezitě.  Společnost je sedavá a inaktivní. 

Je to dobou, moderními vymoženostmi jako je televize, počítač atd. Televize je spojená 

s jídlem. Při koukání člověk neustále něco jí a většinou nezdravé věci. Tím vzniká větší 

příjem energie, než její výdej. Právě to přejídání je mnohem horší než televize sama. 

Úroveň pohybové aktivity je snižována přístupem rodičů, technologiemi, nezájmem … Je-

li obézní dítě neúspěšné a nedejbůh se mu ostatní smějí, pak se uzavře do sebe a žije život 

osamocen ve svém světě. Kompenzuje si své špatné pocity, zklamání, úzkost většinou 

jídlem, což situaci nezlepšuje, ba naopak zhoršuje. Tělesná výchova má v životě dětí 

s nadváhou důležitou roli. Pro mnohé je to jediný pohyb, který provádí. I to může mít vliv 

na snížení hmotnosti. Pohybová aktivita by měla být komplexní a všeobecná, aby 

zatěžovala děti ve všech směrech. Důležité je motivovat takové děti, volit zábavné hry, 

přistupovat individuálně a hodnotit zlepšení každého zvlášť (Suchomel 2006, s. 206-208).  

Pohybová aktivita není jenom o sportování ale i o poznání člověka samého. Dítě 

zjistí, jaké má schopnosti, jaké dovednosti by se chtěl a měl naučit, jaké má slabé ale i silné 

stránky. Postupně se naučí znát své vlastní tělo, jak reaguje při fyzické zátěži. Buď se 

svým tělem a poznatky bude vyrovnávat nebo se pokusí něco změnit. Zjistí jaká je jeho 

výkonnost nebo co je za hranicemi vlastních možností. Během různých her a pohybových 

činností děti poznávají nejen samy sebe, ale vnímá, jak se k němu ostatní chovají, jak ho 

vidí a co od sebe mohou navzájem očekávat. V těchto situacích si každý utváří nějakou 

společenskou roly v dané skupině. Musejí se navzájem dorozumívat, spolupracovat jako 

tým a společně dosáhnout výhry. Tímto vznikají počátky komunikace mezi sebou. Zažívají 

rozepře, domlouvání se na poražení protihráče, snaha o prosazení se, porozumění. Z toho 

vyplývá, že se děti navzájem porovnávají, soupeří spolu, hecují se. Prožívají prohry a 

výhry, neúspěchy a úspěchy, radost i smutek. Poznávají nové vybavení a materiály ze 

kterých se skládá, dále si zlepšují prostorové vnímání. Snaží se buďto přizpůsobit danému 

prostředí nebo ho nějakým způsobem ovlivnit. Pohybová činnost také snižuje depresi, 

napětí, stres, zvyšuje sebedůvěru v případě výhry a úspěšnosti ve hře. Sociální role dětí se 

mění se změnou spoluhráčů, prostředí a typu hry. Někdy může být jedinec nejlepší a jindy 

vyniknou ostatní a z nejlepšího se stane průměrný hráč. Kapitán v jednom týmu nemusí být 



19 

 

kapitánem v jiném, protože tam může být žák lepší. Někdy je důležité se přizpůsobit a 

nevyčnívat, přijmout svou roli. Osobnost člověka pomáhají utvářet i pohybové hry a to 

především získáváním nových sociálních rolí, dovedností a následné pochopení a 

vypořádání se s nimi. Tělesná výchova a sport má na osobnost člověka pozitivní vliv, i 

když ne vždy je to bezchybné a bez připomínek. Pomocí pohybových činností můžou děti 

dát najevo, jak se cítí, jako mají náladu. Mohou to vyjádřit stylem hry, výrazem v obličeji, 

gestikulací, svou razancí v pohybu. Do toho patří i rozptylování soupeře, napodobování 

směšných situací. Je uznávané a mezi vrstevníky velmi uznávané, když je jedinec kreativní 

a snaží se vymyslet nějakou lest nebo situaci, která by mohla vést ke skórování. V rámci 

možností pravidel se fantazii meze nekladou a naopak obohacující prvky jsou vítány při 

každé hře nebo sportu. Pohybové aktivity jsou bezpodmínečně spojeny s emocemi. Jak už 

bylo zmíněno, probouzí a pomáhají poznávat prohru i výhru, radost i smutek, někdy strach, 

napětí, soucítění se spoluhráči (Zimmerová 2001, s. 16, 18; Mazal 2007, s. 20, 21). 
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2.3  POHYBOVÉ HRY 

„Pohybovou hru chápeme jako záměrnou, uvědoměle organizovanou pohybovou 

aktivitu dvou a více lidí, v prostoru a čase, s předem dobrovolně dohodnutými a 

bezpodmínečně dodržovanými pravidly. Hra má účelný souvislý uzavřený děj. Je 

charakterizována napětím, prožitkem, radostí, veselím, vysokou motivací k činnosti, 

uplatněním známých dovedností, pohodou a často soutěživostí“ (Mazal 2007, s. 17). 

Pohybovou hru mžeme popsat jako činnost, která nám přináší pocit radosti, pohody, 

uspokojení a motivace pro hru právě probíhající. Člověk, jak jedinec, je obklopen lidmi a 

ve většině případů na světě není sám. Proto je nejlepší provádět pohybové hry s ostatními 

kolem sebe a socializovat se. Každé dítě si může hrát samo, ale je mnohem přínosnější si 

hrát s někým a moci s ním komunikovat, souhlasit s ním nebo být v rozporu, být kreativní, 

mít svou sociální roli. Aniž by si to uvědomovalo, nacvičuje si role ve skutečném světě a 

životě v něm. Pohybové hry se dají využívat téměř všude např. v tělesné výchově, na 

kroužcích, v oddílech, na dovolené a pro vyplnění volného času. Pomocí nich se děti učí 

novým pohybovým dovednostem a postupně se v nich zdokonalují. Každá hra má vliv na 

jiné dovednosti. Pro děti jsou tyto snadno pochopitelné, mají jednoduchá pravidla a 

vybavení. Součástí hry je většinou společný předmět, který je nejhlavnější. Rozdílné 

společné předměty se ovládají jiným způsobem a proto je zapotřebí rozdílných dovedností. 

Během pohybových her si můžeme všimnout mnoha rozdílů. Některé vyplývají z ovládání 

společného předmětu (jak dobře), jiné z fyzické stránky dítěte. Zda je dostatečně rychlé, 

má dobrou koordinaci, orientaci v prostoru, rychlost, reakci, obratnost. Dalším rozdílem je 

psychická stránka, a to zda má dítě taktické myšlení, jestli dokáže předpovídat, nenechá se 

rozhodit protihráčem. Rozdíl v hráčích znamená rozdíl v závěrečném výkonu. Jestliže jsou 

hráči dobří jako jednotlivci, je to přínosem pro tým, ale stanovení přesného podílu 

jednotlivců při hře, je velmi těžké až nemožné. Při hře nejde jen o vítězství ale taky o 

pocitech. Jak utkání prožívám, zda jsem do hraní zapálený, každý bod pro mě znamená 

pocit radosti. To neznamená, že to takto prožívá každý v týmu. Spoluhráčovi to může být 

jedno a zápas prožívat s klidem a je mu jedno jestli prohraje nebo vyhraje. Pocity jsou čistě 

individuální a každý prožívá stejný moment jinak a po svém. I v takovém to případě je hra 

přípravou na běžné situace v životě, se kterými se budou děti setkávat. Co člověk, to 

originál a proto máme každý jiné představy, vzpomínky, fantazii, přání, pocity rozdílné. 

Jakákoliv hra by měla být vysvětlena, kontrolována a na závěr zhodnocena učitelem 

(rozhodčím) a hráči samotnými Dospělí, ať to jsou učitelé, lektoři, vedoucí ale i rodiče, 
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mají v rukách velkou moc. Jsou si vědomi toho, že oni jsou ti, kteří hru ovládají a mají nad 

dětmi „moc“. Můžeme se stát jakousi dobrou vílou, která dokáže proměnit smutné, 

nesebevědomé dítě bez nálady a vykouzlit úsměv na jeho dětské tváři. Ten je mimochodem 

k nezaplacení. Zvolíme-li takovou hru, ve které je velká pravděpodobnost, že jedinec 

zazáří a stane se vítězem. Jako dospělí máme tu moc změnit špatný den v ten hezký a 

docílit toho, aby se dítě cítilo plné energie, mít pocit, že je úspěšný a že je nejlepší, protože 

ostatní porazil. Tento moment se dětem vryje do paměti, moment, kdy byly úspěšné a 

šťastné a proto budou rády hrát právě tuto hru. Další možností, kterou nám dospělým 

dovoluje naše moc, je opačná situace. Dalo by se říct, že v rámci možností necháme dítě 

namyšlené, které ostatní spolužáky (kamarády) uráží, povyšuje se nad ně, spadnout na 

zem. Zvolíme takovou hru, ve které není tak dobrý a ostatní ho mohou porazit. Jeho 

sebevědomí, které sahalo, až do nebe se rázem sníží. Projdou-li takovou to zkušeností, 

budou si pamatovat, že takové chování rozhodně dobré není. Pomocí pohybové hry jsme 

uplatnili jakousi „pedagogickou terapii“, která byla prospěšná všem zúčastněným dětem 

(Mazal 2007, s. 17 - 21). 

Při tělesné výchově, nejen tam, je hlavním problémem špatné zařazování a 

využívání her. Jak je dávným zvykem, vyučující zahájí hodinu rozběháním. Toho se děsí 

většina žáků, právě proto, že nesportují a takové obíhání koleček kolem tělocvičny je 

dočista vyčerpá. Po takovémto zatížení, které dosahuje u mnoha jedinců více jak 180 tepů 

za minutu, jsou naprosto vyčerpaní hned na začátku hodiny. Nedokážou si pak představit 

další pohybovou aktivitu a celá tělesná výchova je utrpení. Dětem s nadváhou přijde běh 

na začátku hodiny jako nekonečný. Kromě běhání kolem dokola tělocvičny je další špatně 

zvolenou zahřívací hrou honička, která vypadá následovně. Žák, který má babu běhá jako 

zběsilý a většinou sám, protože ostatní stojí a k pohybu se nemají. Honičky jsou dobrou 

věcí, pokud zvolíme dobrou taktiku, prostřídání všech dětí a doplnění o netradiční prvky, 

které děti zabaví a zaujmou. Do jejich neoblíbenosti spadá i vyučující, který je v jejich 

očích jakýmsi „mučitelem“. Bojí se dne, kdy je na rozvrhu tělesná výchova a vymýšlí si 

milion důvodů, proč se nezúčastnit. Smutné je to, že rodiče své děti podporují a píši jim 

omluvenky. Nechtějí přeci, aby jejich dítě „trpělo“. Taková cesta není ta správná, která by 

měla děti naučit zdravému životnímu stylu. Je důležité vybrat pohybovou hru zábavnou 

pro co nejvíce žáků, nenáročnou na pravidla a které se mohou zúčastnit všichni bez ohledu 

na fyzickou zdatnost jedinců. Aby si přišli všichni vyrovnaní a měli stejná pravidla i 

možnosti. Jestliže se rodiče dětem nevěnují, což je v dnešní době daleko častější, tráví více 
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času v zaměstnání, pak se dá říct, že je nemá kdo naučit základní pohybové dovednosti, 

které jsou ve školní tělesné výchově potřebné. Svůj nezájem o dítě nebo příliš mnoho času 

věnovaným práci, většina rodičů řeší dárky. To ale nenahradí naučení dítěte jezdit na kole, 

kopat do míče a umět běhat pozadu. Opravdový základ je v rodině, jestliže tam není, 

učitelé se mohou rozkrájet, ale nebude jim to nic platné (Hýža 2011; Mazal 2007, s. 32). 

Děti na druhém stupni základních škol procházejí obdobím puberty (11/12 – 14/16 

let) neboli starším školním věkem. Začátek puberty je ovlivněn dědičností., což znamená, 

jestliže měli rodiče pozdější nástup puberty, tak u jejich potomků to bude pravděpodobně 

také. „Pubescence je biologicky definována jako hormonálně podmíněný proces fyzického 

zrání a růstového výšvihu“ (Suchomel 2006, s. 40). Děti bývají plné energie a sportovní 

hry jim pomáhají k vyplavením emocí, k vyřešení konfliktů mezi svými vrstevníky. 

Uspořádání turnaje pro ně bude velmi atraktivní, protože se dá vyřešit více potřeb 

najednou.  V tomto období bývají děti velmi vnímavé, emocionálně zranitelné a nálady se 

u nich střídají. Pohyb, zábava, předvádění se před spolužáky opačného pohlaví, vyřešení 

problémů. Takové to děti bývají neklidné, a proto je důležité, aby vybrané hry měly 

jednoduchá pravidla, jasný cíl, nebyly příliš jednoduché ba naopak. Tělesná výchova bývá 

oblíbenějším předmětem, než sedavé a teoretické předměty. Samozřejmě jsou výjimky, 

které sedavé hodiny mají mnohem radši. Jejich příjem a výdej energie je v naprostém 

nepoměru. Převažuje neustálé jedení, nejčastěji nezdravých jídel. Dá se říct, že za to 

mohou i rodiče, protože dávají dětem peníze a dovolují jim, aby si k jídlu koupily, co 

budou chtít a je jim to jedno. Při hodinách tělocviku se spíše šourají a snaží se být 

neviditelné. V tomto období je mnohem důležitější zvolení správné sportovní hry, než 

kdykoliv jindy. Aktivitu by měl střídat odpočinek, ne však pasivní ale aktivní. Děti bývají 

nabité energii a v zápětí mohou být velmi unavené. Obměna pravidel, přizpůsobení her 

prostředí a složení skupiny dětí. Pokusit se postavit družstva tak, aby si výhru vyzkoušel a 

zažil každý žák a nevyhrával pořád ten samý tým. Snažit se vybrat takovou hru, která je 

férová pro všechny. Každý bude mít stejná pravidla a možnost vyhrát. Ne, že budeme hrát 

jen fotbal, protože polovina třídy jsou fotbalisté a budou se snažit vždy tuto hru prosadit. Je 

jasné, že ostatní děti to rozhodně bavit nebude, protože fotbalisté mají převahu a šance na 

výhru „amatérů“ je minimální. Takovým přístupem, moc žáků nezískáme a už vůbec 

v nich neprojevíme chtíč po pohybové činnosti. Rozhodně je dobré dát dětem na výběr, co 

by je bavilo hrát a podle toho vymyslet kompromis. Jsou-li dobře zařazovány pohybové 
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hry a pohybová aktivita, vyrostou z dězí pohlavně a fyzicky zralý jedinci (Hýža 2011; 

Mazal 2007, s. 29; MUDr. Matoulek 2009, Suchomel 2006 s. 40).  

Jako učitel, lektor nebo vedoucí je třeba o výběru hry opravdu přemýšlet a ne jen 

hodit míč a hrajte. V pubertě je správný přístup důležitý.  Je třeba si uvědomit, že ve škole 

mají děti pohyb, dá se říct povinný. Po skončení školy a celkem školní docházky jejich 

povinnost věnovat se pohybové aktivitě končí. Nemusejí se hýbat a mohou jen tloustnout. 

Je proto na místě podat tělesnou výchovu jako zábavnou, prospěšnou a důležitou věc, která 

by se měla vykonávat i mimo školu a brát hraní her jako úplně normální věc.  Důležité je 

pro učitele si uvědomit, že především chlapci v pubertě mají problém s ovládáním svého 

těla.  Často zakopávají, lidově řečeno si šlapou přes špičky, kývají se ze strany na stranu. 

Není proto dobré zařazovat učení těžkých motorických dovedností. Mají špatné tvarovanou 

páteř a dochází k hyperlordóze a tím „vyšpulování“ břicha, protože mají ochablé břišní 

svalstvo a hodně tuku. Pohybové hry i pohyb přirozený je prevencí proti 

kardiovaskulárním onemocněním, cukrovce, nemoci kloubů, které jsou způsobeny 

nadváhou, problémy s dýcháním a následné astma. Pokud je to možné, nechat děti chodit 

do školy pěšky a ne je vozit pomalu až do budovy školy. Jako rodič se snažit, aby se jeho 

dítě pohybovalo pokud možno obden. I kdyby to měla být rychlejší chůze, kopání do míče, 

házení si přes síť prostě cokoliv. Tyto pohybové hry se mohou zdát fyzicky nenáročné ale 

účinné proti boji s nadváhou v nejhorším případě obezitou (Hýža 2011; Mazal 2007, s. 29; 

MUDr. Matoulek 2009, Suchomel 2006, s. 41, 199). 
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2.4 DĚTSKÁ OBEZITA 

 

Děti, které mají špatnou tělesnou zdatnost i motorickou výkonost většinou trpí 

nadváho i obezitou. Oproti nadváze mají na obezitu vliv metabolické poruchy a genetické 

faktory. Většinou se uvádí, že nadváha je předstupeň obezity. Můžeme je navzájem odlišit 

tím, že děti s obezitou mají větší procento tělesného tuku. Není tomu tak vždy, i ty, kteří 

nadváhu nemají mohou mít větší procento tělesného tuku, než-li dítě s nadváhou.  

Projevuje se špatným držením těla, špatnou fyzickou zdatností, rychlým vyčerpáním. 

Takové děti mají méně svalu než tělesného tuku. Pravidelnou pohybovou činností se tuk 

začne spalovat a začnou se vytvářet svaly. Takovýto problém se dá nazvat skrytou 

obezitou. Na vznik obezity nemá ani tak vliv dědičnost jako spíše sedavý způsob života, 

nedostatek pohybové aktivity, přejídání. Z toho vyplývá, že příjem energie je mnohem 

větší než její výdej. Rodiče by měli dvým dětem poskytnou základní stravovací návyky. 

Mezi ty nejdůležitější patří kadé ráno snídat. Děti, které nesnídají, spalují energii 

z tukových zásob. Jakmile se najedí, vše se uloží do tuku, což je špatné. Mohou-li si děti 

vybrat, jaký chtějí oběd, většinou zvolí to nejméně zdravé jídlo, což pro zdraví není vůbec 

dobré. Alarmující je i číslo 250 milionů, které značí počet obézních lidí na světě. Obézní 

děti mají už v dětském věku vysokou hladinu cholesterolu a problémy kardiovaskulárním 

systémem. Už od dětství musí být pod dohledem lékaře. Společnost se k obézním lidem 

chová velmi nevhodně. Ve filmech, seriálech jsou takovýto lidé zesměšňováni a potom se 

tak ději i v reálném životě. Posměchem a nezačleněním se mezi ostatní děti, jsou postiženy 

děti už v mateřské školce. Stejná zkušenost s nimi jde do školních lavic, kde je navazování 

kontaktů důležité. Obézní děti jsou pak terčem směšných narážek a přezdívek. Ti, kteří se 

rozhodnou s tím něco udělat je bohužel málo a převládá ta část dětí, která se uzavře do 

Obr. 1: Dětská obezita (zdroj: Rek 2013) 
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sebe a přijdou si méněcenní, jiní kolem sebe kopou a jsou na okolí zlí. Samozřejmě jsou i 

velmi oblíbené děti, které mají nadváhu. Neberou si to, sanží se dělat vše jako ostatní a své 

kamarády získávají na svůj šarm, vtipnost, chytrost. Na následůjícím obrázku můžeme 

vidět vnější příčiny, které ovlivňují dětský organismus a jsou příčinou dětské obezity 

(Suchomel 2006, s. 194-195).  

Obr. 2: Model činitelů dětské obezity (zdroj: Suchomel 2006) 
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2.5 SPORTOVNÍ HRY 

„Sportovní hra je tedy soutěživá činnost dvou soupeřů v jednotném sportu a čase, 

kteří podle institucionálně schválených pravidel usilují o prokázání vlastní převahy lepším 

ovládáním společného předmětu“ (Táborský 2005, s. 7). Při sportovních hrách proti sobě 

hrají vždy dva soupeři. Hrát mohou jednotlivci, dvojice nebo družstva vícečlenná. Tím se 

odlišují od ostatních sportů. Součástí hry je společný předmět, o který se soupeří (v našem 

případě míček, ogodisk, ogomíček). V některých hrách se používají společné předměty dva 

a to např. dva ogodisky při hře Ogonett.  Vítězství nemusí být vždy tím hlavním ve hře, 

mohou to být pocity pohody, napětí, radosti, zklamání. Je zapotřebí se v družstvu stmelit a 

vymýšlet společnou taktiku proti svým protihráčům. Právě pocity ze hry jsou to, co si děti 

zapamatují a na základě čeho chtějí hrát znovu anebo ne. Dalším charakteristickým rysem 

je soutěživost. Ta se projevuje při hrách, aniž bychom si to uvědomovali. Každý tým chce 

vyhrát a tím se projevuje soutěživost. Někdy se atmosféra při hře tak přiostří a vypadá to 

jako boj a ne hra. Jednotlivec udělá pro svůj tým vše a snaží se spoluhráče nezklamat 

(Mazal 2007, s. 25; Rijabcová, Skružný 2013, s. 3; Táborský 2005, s. 7). 

„Z fyziologického hlediska sportovní hry podporují rozvoj všech pohybových 

schopností, zejména rychlosti, vytrvalosti a obratnosti, rozvíjejí nitřní systémy člověka, 

přispívají k podpoře zdravotně orientované zdatnosti a zdraví, ale také pomáhají k edukaci 

člověka (a to jak samotných aktérů hry, tak i diváků) a v neposlední řadě ke vzniku a zrání 

kladných povahových vlastností jedince“ (Růžička, Růžičková, Šmíd 2013, s. 7). Sportovní 

hry neupevňují jen zdraví, fyzickou zdatnost ale také jsou důležité pro sociální rozvoj 

jedince. Paradoxem je dnešní doba, která svými moderními vymoženostmi usnadňuje život 

tak, aby se lidé nemuseli fyzicky namáhat a řešit věci od stolu. Pro dospělé je bohužel na 

prvním místě práce, kterou si chce každý udržet, a proto pracuje, co nejdéle to jde. I když 

vědí, že je pohybová aktivita pro děti důležitá, nemají na ně čas. Místo fyzické zátěže je 

více zátěže psychické. Jediným pohybem a hraním jsou pouze hodiny tělesné výchovy. To 

ale není pro tělo dětí dostatečné. Spontánní pohyb se omezil na minimum a spíše o aktivitě 

mluvíme o hypoaktivitě. Sledování televize, hraní her na počítači k fyzické zdatnosti 

rozhodně nepomůžeme. Někdy je i smutné, když děti nemají základní dovednosti, jaké 

byly pro dřívější generace naprosto normální a přirozené. Mezi takové patří skákání (přes 

gumu), šplhání (na strom), běhání (kdekoliv, kdykoliv). Přitom je pro děti důležité, co si o 

nich myslí a říkají jejich kamarádi a spolužáci. Takové názory jsou pro osobnost dítěte 
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důležitější než známky. Učitel by měl své žáky chválit a hlavně ty, kteří nemají tak dobře 

předpoklady ale snaží se (Kaplan, Bartůněk, Neuman 2003, s. 12, 13).  

 Táborský dělí sportovní hry podle několika všeobecných kritérií: 

1. Hrací plocha je buďto rozdělena na dvě stejné poloviny např. sítí nebo je hřiště 

společné a na obou koncích je např. brána. Podle toho rozlišujeme hry na invazivní 

(lakros) a neinvazivní ( Ogonet, Ogoball).  

2. Počet hráčů v každém družstvu, kteří se účastní hry. Podle toho rozlišujeme hry 

individuální (hra jeden na jednoho), párové (hra dva na dva) a týmové (více hráčů 

v družstvu).  

3. Způsob pohybu hráčů při daných hrách.  Na jakém místě se nachází hrací plochy 

(voda, tráva, hřiště) a jestli se při hře používají nějaké pomůcky nebo ne.  

Tělesná výchova je úzce spojena se sportem, a je jím ovlivňována. Důležité je 

cílené a plánované zařazování pohybových i sportovních her, protože pak děti nebaví a 

nechtějí je hrát opakovaně. S rozvíjející se společností se upravují pravidla stávajících her 

a vznikají hry nové. Mění se i materiály, ze kterých se vyrábí potřebné náčiní a nářadí, 

metody výuky a to vše ovlivňuje úroveň školní tělesné výchovy. Mezi novodobé cíle při 

hodinách tělesné výchovy patří všestrannost, zábava, přirozený pohyb, naučení nových 

dovedností a zdokonalení těch naučených. Z osnov tělesné výchovy se pomalu vytrácejí 

gymnastické cviky, protože jsou děti neohrabané, nemají koordinaci a proto je spousta 

úrazů. To se pak nelíbí rodičům, kteří si stěžují. O nějakých kontrolních fyzických testech 

nemůže byt ani řeč. Jako učitel ale musíme umět ocenit sebemenší snahu. Vezmeme-li 

vpotas dítě, které je při těle a snaží se zapojovat, neměli bychom ho hodnotit podprůměrně 

ba naopak. Dodávat mu sebevědomí a pocit, že se vyrovná ostatním a může být i lepší. 

Kdyby ne, neměl by důvod se snažit, jestliže by viděl spolužáky, kteří se nesnaží vůbec a 

cviky zvládají. Děti, které nemají takový pohybový rozsah, potřebují obměnu stávajících 

sportovních her nebo vytvoření her úplně nových. Nejlepší jsou hry, kdy proti sobě stojí 

dvě družstva a na konci hry je jedno vítězné a to druhé poražené.  Sportovní hry něčím 

nové nebo obměněné se nazývají sportovní netradiční hry nebo méně známe pohybové a 

sportovní hry (Mazal 2007, s. 20 – 22; Hýža 2011; Šebrle 2000). 
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2.6 NETRADIČNÍ SPORTOVNÍ HRY 

Netradiční sportovní hry mají jednoduchá pravidla, nenáročné vybavení, jsou 

snadno pochopitelné a hratelné i pro nesportující děti. Jsou dobrou prevencí proti nadváze 

a obezitě, která je mezi dětmi velmi častá. Z vlastní zkušenosti vím, že děti oceňují 

pravidla, která rychle pochopí. Pro dnešní děti je těžké hrát stávající hry. Vhledem 

k fyzické zdatnosti, je třeba pravidla zjednodušit a udělat hry zábavnější aby byly hratelné 

pro všechny.  

Netradiční sportovní hry můžeme rozdělit do několika skupin. Ve všech je velmi 

důležitá délka trvání utkání, rozdílné získávání bodů, společný předmět a v neposlední řadě 

cíl hry. Jelikož takové hry nejsou ve společnosti tolik známé, můžeme je nazývat méně 

známé sportovní hry. Rozhodla jsem se věnovat právě takovým to hrám, protože není 

metodický materiál, který by jimi zabýval. Stávající materiál mi přijde nedostačující, 

protože i zjednodušená pravidla bývají pro děti složitá. Jsou dvě varianty vzniku 

netradičních sportovních her.   

1. Hry, které jsou v jiných zemích využívány často a mohou být i tradičními 

pro daný národ. U nás pak tyto hry považujeme za netradiční a snažíme se 

je začlenit mezi děti.  

2. Hry, které jsou úplně nové jak pro vyučující tak i pro děti. Takové hry 

vznikají vytvořením nových herních pomůcek a náčin. Nebo upravením 

pravidel známých sportovních her.  

(Šebrle 2000; Táborský 2005, s. 7) 

Všechny netradiční hry by se dali rozdělit do tří skupin. Každá skupina je 

pojmenována podle vybavení a pomůcek, které se při hře využívá, nebo používají.  
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2.6.1 Netradiční sportovní hry brankové 

U skupiny těchto her je daný čas, po který se hraje. Obě družstva se po celou dobu 

snaží dát bod a to vstřelením branky. V našem případě je to umístění míčku při lakrosu a 

disku při Ogodisku. Obě družstva mají stejná pravidla, čas a společný předmět hry. Při 

hrách brankových dochází ke kontaktu, protože se hráči střetávají na stejné hrací ploše. 

Takovým to kontaktům se vyhnout nedá, protože je zde souboj o společný předmět (míček, 

ogodisk). Brankovým hrám by se tedy dalo říkat i kontaktní (Růžička, Růžičková, Šmíd 

2013, s. 9, 10; Táborský 2005, s. 8).  

 

2.6.2 Netradiční sportovní hry síťové 

U skupiny těchto her není vymezen čas, po který se hraje. Doba trvání utkání je 

závislá na dosažení dvou vítězných setů. Hraje se, se společným předmětem, který je 

v našem případě ogomíček nebo ogodisk. V odbíjení nebo přehazovaní se zpravidla 

družstva střídají.  Hrací plocha je rozdělena na dvě stejné poloviny, které jsou předělené 

sítí. Ta tvoří jakousi pomyslnou zeď mezi oběma týmy a proto je typ těchto her 

bezkontaktní.  Cílem hry je umístit společný předmět na polovinu hřiště soupeře a snažit se 

zabránit tomu, aby bodoval soupeř. Další možností získání bodů je porušení pravidel nebo 

soupeřovo umístění ogomíčku nebo ogodisku mimo vyhrazené hřiště (Růžička, Růžičková, 

Šmíd 2013, s. 10, 11; Táborský 2005, s. 8). 

  

Obr. 4: Hráč Ogodisku (zdroj: Virinaflora 2013) Obr. 3: Hráč Lakrosu (zdroj: Virinaflora 2013) 

Obr. 5: Hráč Ogoballu (zdroj: Virinaflora 2013) Obr. 6: Hráč Ogonetu (zdroj: Virinaflora 2013) 
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2.6.3 Netradiční sportovní hry pálkovací 

U skupiny těchto her vymezen čas, po který se hraje. Doba trvání utkání je závislá 

na počtu směn. Směna znamená, když se vymění hráči z pozic obránců na pozice útočníků 

a obráceně. Při hrát tohoto typu se používá pálka. Ta slouží k odpalování míčku do hřiště. 

Pro hru je důležitý odpal, kterým se uvádí míček do hry jak na začátku, tak i v průběhu. 

Cílem hry je získat více bodů než soupeř a to dosažení domácí mety. Po odpalu musí hráč 

proběhnout všechny mety. Družstvo na pálce mety obíhá a družstvo v poli se snaží zabránit 

bodování. Chycením odpáleného míčku, přihrávkou míčku na mety nebo jiným dovoleným 

způsobem (dotykem, dovršením počtu odpalů) se provádí vyautování (Růžička, Růžičková, 

Šmíd 2013, s. 10; Táborský 2005, s. 8). 

  

Obr. 7: Chytač (zdroj: Virinaflora 2013) Obr. 8: Pálkař (zdroj: Virinaflora 2013) 
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2.7 UČITEL JAKO DŮLEŽITÝ ČINITEL 

„Učitel musí mít porozumění a respekt k tělesným rozdílům mezi žáky a snažit se 

vytvořit pro všechny děti pozitivně laděné tělovýchovné prostředí a nepřipustit případné 

posměšky nebo vtipy ze strany ostatních spolužáků na adresu obézních jedinců“ (Suchomel 

2006, s. 208). Učitelé tělesné výchovy mají velký vliv na děti a to hlavně na ty, co mají 

špatnou tělesnou zdatnost. Aniž by si to vyučující uvědomovali, stávají se vzorem pro své 

žáky. I proto by měli jít příkladem ve všem, co je dobré pro zdraví člověka. Tyto děti si 

nevěří, nemají motivaci ani ambice pro pohybovou aktivitu. V hodinách tělesné výchovy je 

nejlepší zvolit individuální přístup k žákům a zároveň uspokojit a vyjít vstříc co největšímu 

počtu. Hodiny by měly být vedeny v zábavné formě, která bude bavit všechny žáky a 

přitom je komplexně zatíží. Velmi důležitou částí vyučovacích hodin je hodnocení žáků. 

Děti, které mají nadváhu nebo i obezitu je třeba hodnotit individuálně a ukazovat jim jaký 

udělaly pokrok, oproti začátku. Postupem času, i takové děti mohu zvyšovat složitost cviků 

a částečně se vyrovnat svým vrstevníkům. Vštěpovat jim, že i malé krůčky jsou důležité a 

že je třeba soustředit se sám na sebe. Neporovnávat se s ostatními, ale vidět své pokroky. 

Vše chce jen čas, snahu a hlavně trpělivost (Suchomel 2006, s. 216-218).   
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3 METODICKÝ MATERIÁL 

3.1 LAKROS 

Dá se říct, že lakros je jedna z nejstarších her na světě. Její historie je psána indiány 

mnoha kmenů Severní Ameriky, kteří tuto hru hráli. Prvním název hry byl tewaarathon, 

který mu dal kmen Irokézů. Ten žil v oblasti Velkých jezer před mnoha staletími. Hraní 

tewaarathonu mělo několik důvodů a to pro zdraví, k potěšení a pro dobrou fyzickou 

kondici. Pro indiány byla hra velmi důležitá a spojená s rituály. Její přípravě věnovali i 

několik měsíců. Účast povinná nebyla ba naopak. Indiánům bylo ctí se zúčastnit. Hra 

v očích bělochů vypadala jako příprava na válečná tažení. Postupem času byl název hry 

přejmenován na bagattaway, který znamená „malý bratr války“. Nyní se běloši na hru 

začali dívat jinýma očima a tento název jim více vyhovoval a byl pro ně známější. Nově 

nazývaná hra lépe vystihovala důležitost, vážnosti, tradici a tvrdost, se kterou indiáni hru 

hráli. Pomocí bogattaway se řešily rozepře a neshody kmenů ale i vesnic. V lepším případě 

se využívala při náboženských obřadech. Účast byla velmi hojná, někdy se jednalo i o tisíc 

hráčů. Jednalo se jen o mužské pohlaví, protože hra byla velmi kontaktní, hrála se tvrdým 

způsobem a na velkou vzdálenost. Jak čas plynul, tak se francouzští misionáři rozhodli hru 

přejmenovat na lacrosse. Název vznikl podle tvaru biskupské berle. Lacrosse je nejvíce 

podobný tomu stávajícímu v dnešní době. Z této verze vznikli další specifické odnože a 

s nimi i Český lakros. Ten byl poprvé předveden v roce 1936 československými 

woodcrafrery. Lakros jako takový byl založen 1978 skauty a trampy. Začala se hrát 

pravidelná ligová soutěž, která dala v roce 1990 za vznik Sdružení amatérských 

lakrosových hráčů (SALH) (Růžička, Růžičková, Šmíd 2013, s. 80, 81; Trilobit 2011). 

Obr. 9: Irokézové při hře (zdroj: Tomáš Haisl 2010) 
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Obr. 10: Indiáni před zahájením hry (zdroj: Hockeygods 2014) 

Obr. 12: Vybavení na baggataway (zdroj: James Blake 2011) 

Obr. 11: Lakrosové hole (zdroj: Hockeygods 2014) 
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3.1.1 Charakteristika hry 

Hráči a hrací doba 

Pro hru v tělocvičně je nejlépe zvolit pětičlenná družstva. V poli hrají 4 hráči a 1 

zůstává za ostatními, a v případě potřeby se stává brankařem. Nejlepší variantou jsou 

družstva smíšená. Je dobré udělat družstva 2 dívky + 3 chlapci nebo 3 dívky + 2 chlapci. 

Není-li počet chlapců nebo dívek tak vysoký, lze utvořit variantu alespoň 1 chlapec 

s dívkami nebo alespoň 1 dívka s chlapci.  Je nutné, aby byla družstva vyrovnaná.  Pro hru 

na venkovním hřišti, může být počet hráčů v družstvu i větší. V případě, že se bude hrát na 

rozloze fotbalového hřiště, mohou se najednou zapojit všichni žáci. Hrací doba záleží na 

počtu družstev a délce vyučovací hodiny. Lze hrát 3 x 10 minut, 2 x 15 minut nebo každé 

družstvo s každým po 5 minutách.  

Cíl hry a její zahájení 

Cílem hry je dopravit míček do branky soupeře. Jako motivace, vybrat si dívky do 

týmu, může být rozdílné bodování za vstřelenou branku. Chlapci mají bodování po 1 bodu 

za gól a dívky po 2 bodech. Nedochází tak k utváření ryze chlapeckých družstev a síly jsou 

vyrovnanější. Mohou si tak zahrát všichni žáci bez ohledu na pohlaví nebo fyzickou 

zdatnost. Nastane-li souboj o míček a více hráčů ho přikrývá svými holemi, rozhodčí (tedy 

učitel) souboj sleduje a v případě delšího souboje nahlas počítá 5 s. Po dovršení času míček 

získává ten, který ho přikryl jako první. Každý hráč má pouze jednu lakrosovou hůl. 

Můžeme použít více způsobů zahájení.  

Obr. 13: Příprava na rozehru (zdroj: vlastní) 
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1. Podobně jako v basketbalu hru zahajuje rozhoz míčku. Obě družstva se nacházejí 

na svých polovinách. Na středové značce stojí rozhodčí, který má míček a je 

připraven na rozhoz. Okolo značky stojí dva hráči (jeden z každého družstva) a 

čekají na písknutí, které signalizuje souboj o míček. V případě střelení branky, hru 

rozehrávají ti, kteří bod nezískali. Rozehrává se od vlastní branky.  

 

2. Dalším způsobem zahájení, můžeme použít způsob Americké vybíjené.  Míček je 

umístěn na středové značce a obě družstva stojí u svých branek. V každém týmu 

zvolíme jednoho žáka, který rozehru začne. Na písknutí tito dva hráči vybíhají a 

snaží se co nejdříve získat míček. Rozehrává-li se po vstřelení branky, zahájení je 

stejné jako na začátku hry. Žáci se na rozehrávce střídají.  

  

Obr. 14: Souboj o míček po rozehrání (zdroj: vlastní) 
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Hřiště 

Za hrací plochu se dá považovat jakákoliv rovná plocha. Pro hraní v tělocvičně, 

můžeme použít velikost hřiště na basketbal. Pro hru v přírodě třeba fotbalové hřiště nebo 

louku. Důležité je rozdělit hrací plochu na dvě stejné poloviny o stejné šířce středovou 

čárou, která je kolmá na podélnou osu hřiště. Na konec obou polovin postavíme branky o 

velikosti 1x1 m. Před brankou je brankoviště ve tvaru půlkruhu, který má poloměr 1 m. Do 

tohoto vyznačeného místa může pouze brankař. 

 

3.1.2 Výzbroj, výstroj 

Hraje se ve sportovním oblečení, jaké je žákům pohodlné. Nikdy se nehraje bez bot. 

Pro odlišení jednotlivých týmů použijeme „rozlišováky“. Lakros se hraje tenisovým 

míčkem, který musí být čistý a neohraný, a lakrosovými holemi, jejichž celková délka je 

60-100 cm. Hůl tvoří rukojeť a oko pro výplet. Délka rukojeti musí tvořit alespoň 2/3 

délky hole. Vnitřní rozměry oka jsou: šířka 13-20 cm, délka 13-33cm. Maximální povolená 

hloubka výpletu je taková, aby alespoň část míčku, volně vloženého do výpletu při bočním 

pohledu z kterékoliv strany vyčnívala přes rám oka (posuzuje se oko samostatně bez 

ohledu na sklon rukojeti). Hloubka výpletu se vždy posuzuje pro přední i zadní stranu 

(Kupr, Rijabcová, Suchomel 2010, s. 46; Růžička, Růžičková, Šmíd 2013, s. 81, 82; SALH 

2007). 

Obr. 15: Hříště na lakros (zdroj: vlastní) 
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3.1.3 Zpracování míčku a pohyby s ním 

Zbrzdění či zpracování míčku ze vzduchu je povoleno téměř všemi částmi těla. 

Míček však nesmí být chycen do dlaně, nebo nějakým způsobem dlaní zahrán. Dále nesmí 

být míček odkopnut nohou anebo být držen pomocí zašlápnutí. Žáci se mohou s míčkem 

pohybovat libovolně po celém hřišti. Míček se po hřišti nosí, hází nebo odbíjí pomocí 

lakrosové hole (Kupr, Rijabcová, Suchomel 2010). 

  

Obr. 17: Lakrosová hůl (zdroj: Kurovce 2014) 

Obr. 18: Výhoz míčku (zdroj: vlastní) Obr. 19: Držení hole (zdroj: Kurovce 2014) 

Obr. 16: Lakrosové hole a jejich držení (zdroj: vlastní) 
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3.1.4 Nedovolené chování a následné tresty 

Trestné střílení může být prováděno dvěma způsoby, podle toho, jak zvolí na začátku 

utkání vyučující (rozhodčí).  

1. Podobně jako v ledním hokeji se provádí trestné střílení z poloviny hřiště (neurčí-li 

vyučující jinak). Zvolený žák se rozebíhá proti brankaři, který stojí v brankovišti, a 

snaží se vstřelit branku. Hráč se smí pohybovat pouze vpřed. Jestliže branka nebyla 

proměněna, získávají míček soupeři. V případě padnutí gólu se hra zahajuje 

způsobem, který byl zvolen při prvním zahájení.  

2. Zvolený žák provádí trestné střílení z poloviny (neurčí-li vyučující jinak) a to do 

prázdné branky. Jestliže branka nebyla proměněna, získávají míček soupeři. 

V případě padnutí gólu se hra zahajuje způsobem, který byl zvolen při prvním 

zahájení.  

Napomenutí je krok před udělením trestu. Je-li hráč napomenut podruhé, následuje 1-2 

minutový trest, který je stanoven podle délky utkání.  

Ztráta míčku je přidělení míčku soupeři. To uděluje vyučující (rozhodčí) tím, že vloží 

míček do lakrosky hráče, který byl nedovoleně faulován. 

Tab. 1: Nedovolené chování a následné tresty v lakrosu (zdroj: vlastní) 

NEDOVOLENÉ CHOVÁNÍ NÁSLEDNÉ TRESTY 

Přihrávka nebo sevření míčku dlaní. Rovněž 

vstřelení branky pomocí ruky. 

Ztráta míčku a soupeřova rozehra v místě 

přestupku. Nejblíže 3 m od brankoviště. 

Přihrávka nebo úmyslné zašlápnutí míčku nohou. 

Rovněž vstřelení branky nohou. 

Ztráta míčku a soupeřova rozehra v místě 

přestupku. Nejblíže 3 m od brankoviště. 

Postavení útočícího hráče v brankovišti. 

Neúmyslné postavení: ztráta míčku 

Úmyslné postavení: trest 1-2 minuty na 

trestné lavici. Trest stanoven podle délky 

utkání. 

Postavení bránícího hráče v brankovišti. 
Neúmyslné postavení: ztráta míčku 

Úmyslné postavení: trestné střílení 

Hrubé prorážení hráčů nebo naskakování do nich. Ztráta míčku. 

Napadení/ vražení do hráče ze zadu. 
Ztráta míčku a následný 1-2 minutový trest. 

Ten je stanoven podle délky utkání. 

Sekání neboli úder lakroskou do jakékoliv části 

těla nebo do soupeřovy lakrosky. 

Trest se odvíjí od toho, která část těla byla 

zasažena. V případě lakrosky a těla od pasu 

dolů je trest napomenutí. Od pasu nahoru se 

jedná o trest 2-5 minut. V případě většího 

zranění je udělen osobní trest.  

Podražení soupeře. 

Ztráta míčku a následný 1-2 minutový trest. 

Ten je stanoven podle délky utkání. 

V případě podražení zezadu je trest 2-5 min. 
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Strkání do soupeře nebo odstrkování soupeřovy 

lakrosky nebo jeho ruky.  

Ztráta míčku a napomenutí. V případě 

opakování následuje 1-2 minutový trest. Ten 

je stanoven podle délky utkání. 

Hákování nebo přidržení soupeřovy lakrosky či 

jeho ruky.  
Ztráta míčku. 

Nedovolené bránění neboli jakýkoliv nepovolený 

zákrok v případě bránění.  
Ztráta míčku a napomenutí. 

Krosček neboli uchopení lakrosky oběma rukama a 

následné udeření soupeře.  

Ztráta míčku a napomenutí. V případě 

opakování 1-2 minutový trest. Ten je 

stanoven podle délky utkání. V případě 

krosčeku zezadu je trest 2-5 minut. Způsobí-

li hráč vážnější zranění, následuje osobní 

trest.  

Faul loktem neboli úder soupeře pomocí loktu do 

jakékoliv části těla.  

Ztráta míčku a 1-2 minutový trest. Ten je 

stanoven podle délky utkání. V případě 

úderu nad oblast ramen nebo zezadu je trest 

2-5 minut. 

Faul kolenem neboli úder soupeře pomocí kolene 

do jakékoliv části těla. Nebo také nastavení kolene 

proti pohybu soupeře. 

Ztráta míčku a 1-2 minutový trest. Ten je 

stanoven podle délky utkání.  

Píchání koncem lakrosky do jakékoliv části těla. 
Přísně trestán ztrátou míčku a 2-5 

minutovým trestem + osobní trest. 

Nesportovní chování neboli jakékoliv neslušné 

chování proti všem účastníkům zápasu.  

Ztráta míčku a 1-2 minutový trest. Ten je 

stanoven podle délky utkání. 

Hrubost nebo potyčky mezi soupeři. Faul, který 

byl proveden s úmyslem ublížení.  

Ztráta míčku a 1-2 minutový trest. Ten je 

stanoven podle délky utkání. V případě větší 

závažnosti zranění může být udělen vyšší 

osobní trest.  
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3.1.5 Průpravná cvičení a hry 

 Cvičení a hry pro jednotlivce 

Práce s holí 

Nejdůležitější činností při lakrosu je práce s holí. Nejprve si žák musí osvojit házení 

a chytání míčku. Hůl se stává „prodlouženou rukou“, která se smí dotýkat míčku.  

a) Nácvik házení a chytání 

1. fáze: Žák drží lakrosku v napnuté ruce a provede rychlý pohyb vzhůru. Aby se nestalo 

to, že míček zůstane v síťce, pomůže si druhou rukou, o kterou hůl zarazí. Dobíhá 

míček a snaží se ho chytit.  

 

2. fáze: Žák míček vyhodí švihnutím ruky s holí a prudkým zastavením (zaseknutím). 

V případě, že žák toto ovládá, může přejít s nácvikem dále.  

Obr. 20: Výhoz s pomocí ruky (zdroj: vlastní) 

Obr. 21: Výhoz zaseknutím paže (vlastní) 
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3. fáze: Nácvik chytání míčku na bekhendovou a forhendovou stranu. Žák vyhodí míček 

a chytí ho na bekhendovou stranu, následuje výhoz z bekhendu a chycení míčku na 

forhend. Dále výhoz z forhendu a chycení na bekhend. Opakujeme pořád do kola, až si 

žák pohyb osvojí. 

 

b) Nácvik udržení míčku a pohyb s ním 

Pro matení soupeře je možné pohybovat holí a tím mít míček pořád v síťce. 

Zároveň tím zabránit „ukradení“ míčku soupeřem.   

1. Žák celou paží začne opisovat před tělem ležatou osmičku. Začne nejprve 

lakroskou bez míčku a bude se snažit natáčet stranu síťky, ve které bude mít míček, 

po směru pohybu. Ti žáci, kterým pohyb půjde, mohou přidat míček. Míček v síťce, 

musí být ve směru pohybu. Zkouší míčkem různě pohupovat, až budou opisovat 

ležatou osmičku. Svůj pohyb zrychlují, dokud míček nevypadne. Pokročilejší 

mohou zkoušet opisovat osmičku u boku těla a snižovat až k noze.  

 

Obr. 23: Strany lakrosové hole (zdroj: vlastní) 

Obr. 22: Forhendové a bekhendové držení (zdroj: vlastní) 

Obr. 24: Osmička (zdroj: vlastní) 
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2. Žák si vloží míček do síťky na forhendovou stranu a otočí se o 360° kolem své osy. 

To samé žák provádí na bekhendovou stranu. Míček musí směřovat do směru 

pohybu. 

c) Nácvik zvedání míčku ze země 

Provádí se holí bez pomoci jiné části těla. Výjimku můžeme udělat pro žáky nižších 

tříd 2. stupně. Těm lze povolit přistrčení míčku do síťky nohou, anebo pomoc svého 

spoluhráče. Ten může míček do spoluhráčovy lakrosky přistrčit. Pro starší žáky jsou dva 

způsoby zvedání míčku. 

1. Žák přikryje shora míček síťkou lakrosky a provede rychlý pohyb, který opíše 

půlkruh před tělem. Pohyb s jedné strany na druhou a rychlé podebrání míčku. Ze 

začátku lze provést několik pohybů v půlkruhu, aby se míček zrychlil a následně 

míček zkoušet podebrat do síťky. 

  

Obr. 25: Sbírání míčku ze země (zdroj: vlastní) 

Obr. 26: Sbírání míčku pomocí oblouku před tělem (zdroj: vlastní) 
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2. Míček se kutálí proti žákovi, ten natáhne hůl proti němu, a jakmile se dotkne míček 

okraje lakrosky, tak ho podebere.  

Zkoordinování pohybů 

Spojení nacvičených pohybů a nových dovedností., můžeme učinit pomocí her a 

soutěží pro jednotlivé žáky. Ti se individuálně zlepšují a lépe si osvojují nové pohyby. 

To je dobré pro následné uspořádání zápasu nebo turnaje v lakrosu.  

 Žák zvedne míček ze země pomocí obloučku, jak se naučil. Vyhodí míček nad sebe 

a snaží se ho chytit do lakrosky. Toto opakuje několikrát.  

 Žák zvedne míček ze země pomocí obloučku. Po vyhození míčku se otočí kolem 

své osy o 360° a snaží se ho chytit. Otočení kolem své osy se střídá napravo a 

nalevo.  

 Žák zvedne míček ze země pomocí obloučku a snaží se zasáhnout terč, který 

stanoví vyučující. Terčem může být kruh nakreslený křídou na zeď, nebo mezera 

na žebřinách.  

 Jeden po druhém si vyzkouší trestné střílení a to oba druhy. Vyučující může 

vzdálenost zmenšit. 

 Žáci si házejí o zeď. Na písknutí se všichni otočí o 360°. Pro ztížení, může 

vyučující říct, na jakou stranu se mají točit. 

 Vyučující vymezí prostor, kde se budou všichni žáci pohybovat. Každý si bude 

vyhazovat míček do vzduchu, stačí jen do výšky očí. Při chytání střídají 

bekhendovou a forhendovou stranu. Jakou stranou chytím, tou i míček vyhazuji. 

Nikdo však nestojí, ale pohybuje se. Zároveň žáci musejí sledovat, aby nenarazili 

do svých spolužáků.  

 Žáci si pohazují s míčkem a na povel učitele změní svou polohu. Vždy před 

změnou polohy, musí žák míček vyhodit do vzduchu a v dané poloze ho chytit. 

Např. sed přednožný, dřep, leh na záda, stoj na jedné noze… 

Obr. 27: Sbírání míčku ze země (zdroj: vlastní) 
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 Cvičení a hry pro více žáků (družstva) 

Nácvik přihrávek 

Jako v každém týmovém sportu je přihrávka velmi důležitá. Musí být přesná, rychlá 

a nejlépe do směru pohybu.  

a) Nácvik ve dvojicích 

 Dvojice stojí naproti sobě a navzájem si přihrávají forhendem. Pro ty co zvládají, 

zkouší přihrávky bekhendem. Přihrávky musí být přesně, aby si žák co nejméně 

hýbal z místa. 

 Dvojice stojí naproti sobě. Ten, který má míček, ho zvedne holí ze země a následně 

přihrává. Opět se co nejméně pohybovat a snažit se mířit přesně. 

 Dvojice stojí naproti sobě. Ten, který má míček se otočí kolem své osy o 360° na 

forhendovou stranu a následně míček přihrává. Důležité je zorientovat se v prostoru 

a přesně přihrát. Těm, kterým to jde, provádí toto cvičení bekhendovou stranu.  

 Dvojice stojí naproti sobě. Po přihrávce si musí žák sednout na zem a zvednout se 

tak rychle aby zpětnou přihrávku chytil.  

 Pro nácvik blokování přihrávek je dobré zařadit hru „na třetího“. Dva stojí naproti 

sobě a přihrávají si. Žák uprostřed se snaží těmto přihrávkám zabránit. V případě, 

že míček zachytí, mění se s tím, od kterého přihrávka šla.  

Všechna tyto cvičení lze provést jako soutěže. Zvolí se čas např. 1 minuta, 

za kterou musí dvojice ten daný úkol, co nejvíce krát splnit.  

  

Obr. 28: Cvičení přihrávek ve dvojicích (zdroj: vlastní) 
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b) Soutěže družstev 

počet družstev a žáků v jednotlivých týmech je závislý na počtu žáků. Vyučující je 

ten, který žáky rozdělí. Měl by se však snažit udělat družstva vyrovnaná a smíšená.  

 

1) Všichni žáci utvoří kruh, ve kterém si navzájem přihrávají. Obměnou může být žák 

uprostřed, který se snaží přihrávkám zabránit. Přihrává se tedy spoluhráčům na 

opačném konci kruhu. Podaří-li se mu přihrávku překazit, mění si místo s tím, který 

přihrával.  

2) Vyučující rozdělí žáky do dvou družstev. Žák, který vybíhá, musí sebrat míček 

pomocí oblouku před tělem. První kužel obíhá zprava a následně provádí slalom mezi 

kužely. Za posledním kuželem vystřelí na bránu a musí dát gól. To znamená, že bude 

tak dlouho střílet až branku vstřelí. Pak běží zpět do družstva a předává štafetu 

dotykem žáka. Vyhrává to družstvo, které doběhne jako první a řádně se seřadí do 

zástupu.  

Obr. 29: Legenda (zdroj: vlastní) 

Obr. 30: Průběh cvičení 2 (zdroj: vlastní) 
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3) Vyučující rozdělí žáky do dvou družstev. Žák, který vybíhá, musí sebrat míček 

pomocí oblouku před tělem. Před vyběhnutím udělá otočku o 360° a běží ke kuželu, 

který obíhá. Doběhne-li k vyznačené čáře, snaží se míček hodit do kbelíku. 

Podmínkou je trefit se do kbelíku, takže žák střílí tak dlouho, dokud ho netrefí. Pak 

běží zpět do družstva a předává štafetu dotykem žáka. Vyhrává to družstvo, které 

doběhne jako první a řádně se seřadí do zástupu.  

 

4) Vyučující rozdělí žáky do dvou družstev. Žák drží míček v síťce a po písknutí vybíhá. 

Při běhu provádí lakroskou ležaté osmičky. Doběhne-li ke kuželu, udělá otočku kolem 

své osy o 360° běží zpět. Od vyznačené čáry přihrává dalšímu ve družstvu. Vyhrává to 

družstvo, které doběhne jako první a řádně se seřadí do zástupu.  

  

Obr. 31: Průběh cvičení 3 (zdroj: vlastní) 

Obr. 32: Průběh cvičení 4 (zdroj: vlastní) 
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5) Vyučující rozdělí žáky do dvou družstev. V každém družstvu si žáci utvoří dvojice.  

Ten, který stojí více vlevo, sebere míček pomocí oblouku a oba vybíhají. Přihrávají si 

alespoň 5x. U vyznačené čáry se otočí a běží zpět. Štafetu předávají plácnutím další 

dvojice. Vyhrává to družstvo, které doběhne jako první a řádně se seřadí do zástupu.  

 

6) Vyučující rozdělí žáky do dvou družstev. Žák, který vybíhá, musí sebrat míček 

pomocí oblouku před tělem. Běží ke kuželu, u kterého míček vyhodí do vzduchu a 

chytí ho na bekhendovou stranu. U druhého kuželu míček opět vyhodí a chytí ho na 

forhendovou stranu. Doběhne-li na konec, udělá otočku kolem své osy o 360 ° a běží 

zpět. V této soutěži musí žáci míčky vyhazovat i při zpáteční cestě. Štafeta se předává 

přihrávkou. Vyhrává to družstvo, které doběhne jako první a řádně se seřadí do 

zástupu.  

Obr. 33: Průběh cvičení 5 (zdroj: vlastní) 

Obr. 34: Průběh cvičení 6 (zdroj: vlastní) 
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7) Speciální pomůckou je terč, který vyučující nakreslí křídou na zeď anebo ho vyrobí 

z kartonu. Středový kruh je za 10 bodu a vnější za 5 bodů. Vyučující rozdělí žáky do 

dvou družstev. Žák, který vybíhá, musí sebrat míček pomocí oblouku před tělem. U 

středového kruhu provede otočku kolem své osy o 360° a běží k vyznačené čáře. 

Odtud 2x vystřelí na terč a v případě, že se trefí, body si zapamatuje a běží zpět. 

Štafetu předává dotykem dalšího z družstva. Až všichni doběhnou body, tak si sečtou 

body a kdo má víc tak vyhrává.  

 

8) V této soutěži využijeme terč předchozí soutěže. Vyučující rozdělí žáky do dvou 

družstev. Žák na startu míček vyhodí co nejvýš do vzduchu a chytí ho zpět. Dále 

provádí slalom zleva mezi kužely. U třetího kuželu vyhodí míček do vzduchu a během 

toho udělá sed přednožný. Chytí míček a běží k poslednímu kuželu, od kterého střílí 

2x na terč. Body si opět pamatuje a běží zpět, kde předává štafetu vložením míčku do 

lakrosky dalšího v družstvu. Až všichni doběhnou body, tak si sečtou body a kdo má 

víc tak vyhrává.  

Obr. 35: Průběh cvičení 7 (zdroj: vlastní) 

Obr. 36: Průběh cvičení 8 (zdroj: vlastní) 
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9) Vyučující rozdělí žáky do dvou družstev. V každém družstvu si žáci utvoří dvojice.  

Ten, který stojí více vlevo, sebere míček pomocí oblouku a oba vybíhají. Přihrávají si 

ale tentokrát o zem. Po každém odrazu udělají dřep. Doběhnou-li na konec 

k vyznačené čáře, tak jeden vystřelí na branku. Jestliže se netrefí, střílí druhý 

z dvojice. Běží zpět, kde předávají další dvojici štafetu předáním míčku do lakrosky. 

Vyhrává to družstvo, které doběhne jako první a řádně se seřadí do zástupu.  

 

10) Vyučující rozdělí žáky do dvou ale i více družstev. Ze začátku je lepší více 

družstev po méně žácích. Situace je přehlednější a žákům se lépe přihrává. 

Postupně budeme počet družstev zmenšovat, až zbudou jen dvě. Každý tým má 

svojí barvu „rozlišováků“. Jedno družstvo si přihrává a to druhé se snaží přihrávky 

překazit. Jakmile se mu to podaří, role se obrací. Je důležité si přihrávky v týmu 

počítat. Po zapískání vyhrává to družstvo, které udělalo nejvíce přihrávek.  

Obr. 37: Průběh cvičení 9 (zdroj: vlastní) 

Obr. 38: Průběh cvičení 10 (zdroj: vlastní) 
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3.2 OGO 

Pod názvem ogo se skrývá disky, který má tvrdší pěnový okraj a měkkou, pružnou, 

síťovanou výplň. Součástí oga je malý míček, který vypadá jako bambule. Je tvořen 

uzoučkými gumičkami a tím vytváří „chlupatý“ vzhled. Dokáže lítat vysoko a i velkou 

rychlostí. Díky své lehkosti a velikosti lze použít jak v tělocvičně, tak i venku na hřišti, 

louce, zahradě. Jako náčiní pro sport je velice mladé. Vzniklo v USA v roce 2009 a do 

České republiky se dostal o rok později. 

 

3.3 OGONET 

3.3.1 Charakteristika hry 

Hráči a hrací doba 

Je nutné vytvořit družstva podle toho, kolik máme žáků.  Od toho se bude odvíjet i 

počet ogodisků. Jestliže je počet malý, lze hrát tři na tři. V tomto případě se hraje jen 

s jedním diskem. Častější variantou bude hra pět na pět a se dvěma disky. Vyučující by 

měl vytvořit smíšená a vyrovnaná družstva. Při hře tři na tři jsou varianty 2 dívky + 1 

chlapec nebo 2 chlapci + 1 dívka. Při hře pět na pět 2 dívky + 3 chlapci nebo 3 dívky + 2 

chlapci. Není-li počet chlapců nebo dívek tak vysoký, lze utvořit variantu alespoň 1 

chlapec s dívkami nebo alespoň 1 dívka s chlapci. Žáci jsou v poli rozmístění podle 

následujícího schématu. 

Obr. 40: Ogodisky (zdroj: Ap hračky 2014) Obr. 39: Ogomíčky (zdroj: Ogosport 2012) 

Obr. 41: Schémata rozmístění hráčů (zdroj: vlastní) 
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Tato hra není časově omezená. Její konec je závislý na dovršení 15 bodů 

s minimálním rozdílem 2 bodů. V případě remízy se bude hrát tak dlouho, dokud nebude 

rozdíl dva body (např. 21:19). V polovině hry, to je při dosažení 7 bodů, si družstva mění 

strany.  

Cíl hry a její zahájení 

Cílem hry je umístit disk na polovinu hřiště soupeře a snažit se zabránit tomu, aby 

bodoval soupeř. Další možností získání bodů je porušení pravidel nebo soupeřovo umístění 

disku mimo vyhrazené hřiště. Disk musí létat přes síť a být vodorovný s podlahou (zemí). 

Rotuje kolem své osy a může i kmitat nebo se mírně vlnit. To ztěžuje chycení disku a větší 

šance bodovat. Jestliže se hraje se dvěma disky, tak se hází tak dlouho, dokud nespadnou 

oba dva na zem. Při takovéto výměně může družstvo získat dva body anebo každé po 

jednom bodu, spadnou-li disky každý na jednu polovinu.  

 

Hra se zahajuje podáním, které se provádí z jakéhokoliv místa za zadní čárou své 

vlastní poloviny. Podáním se začíná pokaždé, jestliže nějaké družstvo boduje.  Žáci se na 

podání pravidelně střídají. Každý může podávat pouze 3x za sebou. Z toho vyplývá, že po 

dosažení tří bodu, se žáci na podání mění. V poli se hráči na jednotlivých postech mění ve 

směru hodinových ručiček. Zahájeni podání musí být vždy signalizováno vyučujícím 

(rozhodčím) a to písknutím. Je to důležité hlavně při hře se dvěma kroužky, aby byly 

hozeny oba ve stejnou dobu.  

  

Obr. 42: Hod přes síť (zdroj: vlastní) 
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Hřiště 

Jako hrací plochu se využívá hřiště na volejbal nebo na beach volejbal. Záleží na 

tom, kde se ogonet bude hrát. Hřiště na beach volejbal je nejlepší varianta pro hru venku. 

Hřiště je předěleno půlící čárou, nad kterou se tyčí síť. Pro tuto hru jsou důležité dvě stejné 

poloviny čtvercového tvaru 9 x 9 m.  

 

3.3.2 Výzbroj, výstroj 

Ke hře se využívá ogodisk, který je většinou v modré a oranžové barvě. Jeho 

rozměry jsou 38 cm v průměru. Další potřebnou věcí je síť, která se používá na volejbal. 

V případě, že není síť k dispozici, lže natáhnout mezi sloupky provázek, který bude 

označovat horní část sítě. Pro starší žáky je umístěna ve výšce 243 cm, pro mladší žáky 2. 

stupně pak ve výšce okolo 2 metrů. Síť lze přizpůsobit dovednostem žáků. V případě 

problémů s přehozením sítě, je možné ji snížit, aby měla hra vůbec smysl a děti si hru 

užily. Výstroj je sportovní obuv, dlouhé nebo krátké sportovní kalhoty a tričko.  

  
Obr. 44: Síť pro Ogonet (zdroj: Pokorný 2014) 

Obr. 43: Hřiště na Ogonet (zdroj: vlastní) 
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3.3.3 Zpracování disku a pohyby s ním 

Disk se smí zpracovat pouze chycením rukou v letu. Žádné jiné chycení nebo 

zpracování není povoleno. Disk se hází tou rukou, kterou byl chycen. Žák, který disk chytil 

a chystá se ho hodit, nesmí dělat žádné kroky, pouze si smí nakročit a následně házet. 

Přihrávky mezi spoluhráči povoleny nejsou. Disk je dovoleno chytat pouze jednou rukou, 

takže jednoruč. Je jedno, jestli do pravé nebo do levé, záleží na žácích, jak je jim to 

pohodlnější. Vypadne-li hráči disk z ruky, před spadnutím na zem je možné ho znovu 

chytit. Buď stejný hráč anebo spoluhráč. 

3.3.4 Nedovolené chování a následné tresty 

Tab. 2: Nedovolené chování a následné tresty v Ogonetu (zdroj: vlastní) 

NEDOVOLENÉ CHOVÁNÍ NÁSLEDNÉ TRESTY 

Házet disk ve výskoku. Bod pro soupeře. 

Chytit disk do obou rukou. Bod pro soupeře. 

Přendání disku z ruky, která disk chytila do 

ruky druhé. 
Bod pro soupeře. 

Kroky. Bod pro soupeře. 

Přihrávka spoluhráči. Bod pro soupeře. 

Sražení disků. Nové podání. 

Při podání se disk dotkne sítě. Nové podání. 

Naznačování hodu. Bod pro soupeře. 

Zdržování hry dlouhým držením disku. Bod pro soupeře. 

Přešlap hraničních čar. Bod pro soupeře. 

Nesportovní chování – nadávky, hrubost 
Napomenutí nebo v závažnějším případě 

vyloučení hráče ze hry. 
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3.3.5 Průpravná cvičení a hry  

 Cvičení a hry pro jednotlivce 

Nejdůležitější je správné držení disku a následné házení s ním.  

 

a) Správné držení disku 

Bekhend: Disk si postavíme kolmo mezi palec a ukazováček. Palec se bude dotýkat vrchní 

strany disku a ostatní prsty budou svírat okraj disku až na spodní stranu. Zde se prsty skrčí 

a disk sevřou. V tomto držení, si každý vyzkouší pohyb v zápěstí, jako by disk chtěl hodit.  

Obr. 45: Legenda (zdroj: vlastní) 

Obr. 46: Držení při bekhendu (zdroj: vlastní) 
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Forhend: Disk si postavíme kolmo mezi palec a ukazováček. Pale se bude dotýkat vrchní 

strany disku a ostatní prsty obejmou okraj až na spodní stranu. Zde ukazováček a 

prostředníček zůstanou natažené a zapřené o oblouk disku. Ostatní prsty jsou volně 

natažené nebo skrčené, podle toho jak je to každému pohodlné. 

  

Obr. 47: Držení při forhendu (zdroj: vlastní) 
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b) správný hod disku 

Aby byl hod daleký a disk měl dobrou rotaci, která je při hře důležitá, musí žák znát 

techniku hodu a postoje při něm. 

Forhend: Pro žáky může být o něco složitější. Důležitý je stoj rozkročný pro praváka 

s váhou na pravé noze, která je mírně pokrčená. Pro leváka samozřejmě na levou nohu. 

Současně s postojem provádí nápřah vzad předloktím i zápěstím. Vzápětí provádí pohyb 

vpřed. Loket se zastaví na stejné úrovni, jako je bok. Další pohyb se provádí v zápěstí a 

prstech, které dávají ogodisku správnou rotaci.  Po odhození jde ruka automaticky před 

tělo a je otočená dlaní vzhůru (Kupr, Rijabcová, Suchomel 2010, s. 29).  

 
Obr. 48: Postoj při forhendu (zdroj: vlastní) 

Obr. 49: Odhod při forhendu (zdroj: vlastní) 
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Bekhend: Důležité je mít rozkročené a mírně pokrčené nohy s jednou nohou předsunutou. 

Předsunutá je ta noha, kterou rukou se hází. V případě, že házím pravou rukou, tak je pravá 

noha v popředí. Pro leváky je to pak levá noha. Celé tělo je natočeno bokem ve směru 

odhozu.  Jestliže jsou si žáci v postoji jistí, mohou pokračovat k nácviku paží. Disk žáci 

drží v dlani a mají předpaženo. Pomalu začnou ohýbat zápěstí a disk rolovat směrem 

k tělu. Loket míří ve směru hodu. Samotný hod je pak spojení všech naučených kroků. Aby 

disk nabral rychlost, musíme pohyb při napínání v lokti a v zápěstí urychlit a provést 

švihem.  

Obr. 51: Postoj při bekhendu (zdroj: vlastní) 

Obr. 50: Odhod při bekhendu (zdroj: vlastní) 
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c) Správné chytání disku 

Jediná možnost chytání při této hře je jednoruč. Disk se scvakne v dlani, která 

objímá okraj disku. Prsty jsou na vrchní straně a palec na straně spodní.  Chytit se může i 

ve výskoku, ale před odhodem, musí žák dopadnout na zem.  

  

Obr. 52: Chytání jednoruč (zdroj: vlastní) 
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d) Nácvik hodu a chytání 

 Jako úplný začátek je dobré nacvičit správné postoje, hody a chytání. Je dobré si 

nejprve vyzkoušet odhody na nečisto. To znamená hody jen naznačovat a disk 

nepouštět z ruky. Při chytání si nejprve osahat disk ve správném uchopení a až poté 

přejít k chytání ze vzdálenosti.  

 Žáci utvoří dvojice. Budou si přihrávat nejprve na krátkou vzdálenost a postupně se 

budou od sebe vzdalovat až na šířku tělocvičny nebo hřiště. Hody by měly být do 

výšky, jako by přes síť. Jde o to, aby si každý žák procvičil bekhendové i 

forhendové hody a zdokonalil se v nich. Druhý žák napomáhá k nácvikům chytání. 

Je důležité naučit se chytat jen do jedné ruky tak abych mohl hned přihrávat, ve hře 

pak přehazovat přes síť.  

 Z různých míst poloviny hřiště se žáci snaží přehodit síť. Dbát na správné postavení 

a správný odhod. Vyučující žáky kontroluje a případně je opravuje. Je nutné, aby 

disk létal vodorovně s podlahou (zemí).  

 Žáci stojí na čáře a snaží se trefit na žíněnku. Vzdálenost se bude pomalu zvětšovat. 

Pokročilejší žáci musí házet tak, aby disk na žíněnce zůstal.  

 Žáci stojí na koncové čáre (v tělocvičně nebo na hřišti) a snaží se dohodit až na 

druhý konec. Co nejdále a nejpřesněji.  

 V tělocvičně se žáci postaví na půlící čáru a snaží se trefit desku od basketbalového 

koše. 

 Jedna polovina se rozdělí na čtyři pole. Vyučující řekne číslo a žák se snaží 

z koncové čáry pole s daným číslem trefit. Žáci mění svá místa, ze kterých hází.  

Pokročilejším musí v daném poli disk zůstat.  

  
Obr. 53: Průběh cvičení (zdroj: vlastní) 
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 Cvičení a hry pro více žáků (družstva) 

V těchto cvičeních a hrách si žáci vyzkouší dovednosti, které se naučili 

v individuálních hrách. Dále spolupráci, kterou využijí při samotné hře.  

1) Všichni žáci utvoří kruh, ve kterém si navzájem přihrávají. Obměnou může být žák 

uprostřed, který se snaží přihrávkám zabránit. Přihrává se tedy spoluhráčům na 

opačném konci kruhu. Podaří-li se mu přihrávku překazit, mění si místo s tím, který 

přihrával.  

2) Pro nácvik bránění použijeme hru „na třetího“. Dva žáci si přihrávají a třetí, který 

je uprostřed se snaží přihrávku zachytit. Jestliže přihrávce zabrání, tak se mění 

s tím žákem, který přihrával. 

 

3) Vyučující rozdělí žáky do skupinek po třech. Dva ze skupiny si stoupnou na jednu 

stranu sítě a ten třetí na stranu druhou. Jeden z dvojice hází disk přes síť a v zápětí 

vybíhá a podlézá síť na druhou stranu. Ten, na kterého přihrávka letí, ji zachytí a 

hází přes síť. Vzápětí vybíhá, podlézá síť na druhou stranu. Tahle se střídají ve 

stejném pořadí, dokud vyučující nezapíská.  

Obr. 54: Průběh cvičení 2 (zdroj: 

vlastní) 

Obr. 55: Průběh cvičení 3 (zdroj: vlastní) 



61 

 

4) Žáci vytvoří dvojice. Polovina bude stát na jedné polovině hřiště a druhá na druhé 

polovině. Každá dvojice má jeden disk, se kterým si budou přehazovat přes síť. 

Jeden žák přihrává, druhý ve výskoku disk chytá, doskočí na zem a poté přihrává. 

Cvičení je dobré k uvědomění si, že se žák před odhodem musí dotknout nohama 

země.  

 

5) Žáci vytvoří dvojice. Polovina bude stát na jedné polovině hřiště a druhá na druhé 

polovině. Každá dvojice má jeden disk, se kterým si budou přehazovat přes síť. 

Jeden žák podává z koncové čáry, a jakmile odhodí, běží k síti, kde bude čekat 

přihrávku. Druhý žák musí disk chytit a co nejrychleji přihrávku vrátit. Přihrávka 

by měla směřovat hned za síť. V tomto momentu si disk vymění a začíná podávat 

druhý žák.  

Obr. 56: Průběh cvičení 4 (zdroj: vlastní) 

Obr. 57: Průběh cvičení 5 (zdroj: vlastní) 
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3.4 OGOBALL 

3.4.1 Charakteristika hry 

Hráči a hrací doba 

Je nutné vytvořit družstva podle toho, kolik máme žáků. Jestliže je počet malý, lze 

hrát dva na dva. Častější variantou bude hra pět na pět, protože čas vyučovací hodiny je 

omezen. Dále si chtějí zahrát všichni žáci a to by ve variantě dva na dva moc dobře nešlo. 

Vyučující by měl vytvořit smíšená a vyrovnaná družstva. Při dva na dva se snažit vytvořit 

dvojice chlapec + dívka. Při hře pět na pět varianty 2 dívky + 3 chlapci nebo 3 dívky + 2 

chlapci. Není-li počet chlapců nebo dívek tak vysoký, lze utvořit variantu alespoň 1 

chlapec s dívkami nebo alespoň 1 dívka s chlapci.   Žáci jsou v poli rozmístění podle 

následujícího schématu. 

 

Ogoball není časově omezený. Hraje se na sety, přičemž jeden set má 21 bodů. 

Družstvo vyhrává, pokud vyhraje dva sety a to rozdílem minimálně dvou bodů v každém. 

Neznamená tedy, že dosažení 21 bodů je výhra jestliže druhé družstvo má např. 20. 

Výsledné skóre pak bude 2:0 nebo 2:1 na sety.  

Cíl hry a její zahájení 

Cílem hry je umístit míček na polovinu hřiště soupeře a snažit se zabránit tomu, aby 

bodoval soupeř. Další možností získání bodů je porušení pravidel nebo soupeřovo umístění 

míčku mimo vyhrazené hřiště. Míček musí létat přes síť a být odrážen pouze ogodiskem.  

Obr. 58: Schémata rozmístění hráčů (zdroj: vlastní) 

Obr. 59: Odbíjení přes síť (zdroj: vlastní) 
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Hra se zahajuje podáním, které se provádí z jakéhokoliv místa za zadní čárou své 

vlastní poloviny. Podáním se začíná pokaždé, jestliže nějaké družstvo boduje.  Žáci se na 

podání střídají. Zahájení podání musí být vždy signalizováno vyučujícím (rozhodčím) a to 

písknutím.  Podává se spodem nebo vrchem, podle toho jak je žák šikovný. V poli se hráči 

na jednotlivých postech mění ve směru hodinových ručiček a to vždy, když boduje 

protihráč.  

  

Obr. 60: Podání spodem (zdroj: vlastní) 

Obr. 61: Podání vrchem (zdroj: vlastní) 
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Hřiště 

Jako hrací plochu se využívá hřiště na volejbal nebo na beach volejbal. Záleží na 

tom, kde se ogonet bude hrát. Hřiště na beach volejbal je nejlepší varianta pro hru venku. 

Hřiště je předěleno půlící čárou, nad kterou se tyčí síť. Pro tuto hru jsou důležité dvě stejné 

poloviny čtvercového tvaru 9 x 9 m.  

 

3.4.2 Výzbroj, výstroj 

Ke hře se využívá ogomíček a ogodisk, který je většinou v modré a oranžové barvě. 

Jeho rozměry jsou 38 cm v průměru. Další potřebnou věcí je síť, která se používá na 

volejbal. V případě, že není síť k dispozici, lže natáhnout mezi sloupky provázek, který 

bude označovat horní část sítě. Pro starší žáky je umístěna ve výšce 243 cm, pro mladší 

žáky 2. stupně pak ve výšce okolo 2 metrů. Síť lze přizpůsobit dovednostem žáků. 

V případě problémů s přehozením sítě, je možné ji snížit, aby měla hra vůbec smysl a děti 

si hru užily. Výstroj je sportovní obuv, dlouhé nebo krátké sportovní kalhoty a tričko.  

  

Obr. 64: Vybavení na Ogoball (zdroj: jako.o 2014) 

Obr. 63: Síť na Ogoball (zdroj: Pokorný 2014) 

Obr. 62: Hřiště na Ogoball (zdroj: vlastní) 
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3.4.3 Zpracování míčku a pohyby s ním 

Míček se smí zpracovávat jen pomocí disku. Žádné jiné chycení nebo zpracování 

není povoleno. Míček se odráží z pružné části disku. Ogodisk se drží jednou rukou nebo 

obouruč, podle toho jak je to žákovi pohodlné. Po zpracování míčku může žák přihrávat 

svému spoluhráči anebo odbíjet rovnou přes síť. Odbíjet lze spodem i vrchem. Přihrávky 

mezi spoluhráči jsou povoleny maximálně tři. Což znamená jedna, dva a třetí přes síť.  

 

3.4.4 Nedovolené chování a následné tresty 

Tab. 3: Nedovolené chování a následné tresty v Ogoballu (zdroj: vlastní) 

NEDOVOLENÉ CHOVÁNÍ NÁSLEDNÉ TRESTY 

Při podání se míček dotkne sítě. Bod pro soupeře. 

Při podání míček škrtne o síť.  Nové podání. 

Přešlap hraničních čar. Bod pro soupeře. 

Zdržování hry např. při podání. Bod pro soupeře.  

Více přihrávek mezi spoluhráči. Bod pro soupeře. 

Dva doteky při zpracování míčku. Bod pro soupeře. 

Hráč se při odbití míčku dotkne sítě. Bod pro soupeře. 

Odehrání míčku jinak než ogodiskem.  Bod pro soupeře. 

Promáchnutí při podání. Nové podání.  

Nesportovní chování – nadávky, hrubost Napomenutí nebo v závažnějším případě 

vyloučení hráče ze hry. 

 

  

Obr. 65: Odbíjení míčku (zdroj: vlastní) 
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3.4.5 Průpravná cvičení a hry  

 

 Cvičení a hry pro jednotlivce 

Je nejdůležitější, aby se žáci naučili individuálně pracovat s diskem a míčkem. 

V těchto cvičeních zjistí jak naklopit ogodisk aby míček letěl tam kam má. Další věcí je 

jakou silou do míčku udeřit, aby doletěl až tam, kam je třeba. V případě nezvládnutí těchto 

dovedností je pak těžké hrát se svými spoluhráči a podávat dobrý výkon. 

 Nejprve si každý žák vezme disk a míček a na místě zkouší odpalovat míček nad 

sebe, co nejvíc krát. Ogodisk žáci drží obouruč. Jestliže to žákům jde, začnou se u 

toho pohybovat. Musejí odbíjet pořád kolmo vzhůru.  

Obr. 66: Legenda (zdroj: vlastní) 

Obr. 67: Odbíjení nad sebe (zdroj: vlastní) 
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 Každý žák má svůj disk a míček. Disk drží nejprve v pravé ruce a odpalují míček 

kolmo nad sebe. Později frekvenci odpalu zrychlí a dráha letu se zmenší. Takto 

začnou před tělem opisovat půlkruh. Pro ty co ovládají odpalování forhendem, 

mohou začít bekhendem. A jako poslední variantu celé toto cvičení provádíme na 

levou ruku.  

 

 

 

Obr. 70: Odbíjení nad sebe s pohybem (zdroj: vlastní) 

Obr. 69: Odbíjení forhendem 

(zdroj: vlastní) 

Obr. 68: Odbíjení bekhendem 

(zdroj: vlastní) 
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 Každý žák má svůj disk a míček. Žák drží ogodisk v ruce, která je pro něj 

přirozenější. Všichni stojí na čáře a snaží se míček umístit na žíněnku. Vzdálenost 

se postupně bude zvětšovat.  

 Každý žák má svůj disk a míček. Žák drží ogodisk v ruce, která je pro něj 

přirozenější. Vyučující nakreslí na zeď terč a žáci se do něj budou trefovat 

z vyznačené čáry. Těm, kterým to půjde, mohou začít vzdálenost zvětšovat.  

 V tělocvičně se snaží žáci trefit basketbalový koš z čáry trestného hodu. 

 Každý žák má svůj disk a míček. Žák drží ogodisk v ruce, která je pro něj 

přirozenější. Všichni stojí na koncové čáře a zkoušejí podání spodem i vrchem. 

 Jedna polovina se rozdělí na čtyři pole. Vyučující řekne číslo a žák se snaží 

z koncové čáry pole s daným číslem trefit. Záleží na každém, jestli bude odpalovat 

spodem nebo vrchem. Žáci mění svá místa, ze kterých míček odpalují.    

Obr. 71: Průběh cvičení (zdroj: vlastní) 
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 Cvičení a hry pro více žáků (družstva) 

V těchto cvičeních a hrách si žáci vyzkouší dovednosti, které se naučili 

v individuálních hrách. Dále spolupráci, kterou využijí při samotné hře.  

 

1) Všichni žáci utvoří kruh, ve kterém si navzájem přihrávají. Obměnou může být žák 

uprostřed, který se snaží přihrávkám zabránit. Přihrává se tedy spoluhráčům na 

opačném konci kruhu. Podaří-li se mu přihrávku překazit, mění si místo s tím, který 

přihrával.  

2) Vyučující rozdělí žáky do dvou družstev.  Každý žák má svůj disk a míček. Po celé 

dráze žák odbíjí kolmo vzhůru. Snaží se běžet a odbíjení provádět tak, aby se míček 

pohyboval frekvenčně rychle a po malé dráze. První kužel obíhá zprava a následně 

provádí slalom mezi kužely. Za posledním kuželem odpálí míček do vyznačeného 

kruhu a musí ho trefit. To znamená, že bude tak dlouho střílet až míček v kruhu 

zůstane. Pak běží zpět do družstva a předává štafetu dotykem žáka. Vyhrává to 

družstvo, které doběhne jako první a řádně se seřadí do zástupu.   

Obr. 72: Legenda (zdroj: vlastní) 

Obr. 73: Průběh cvičení 2 (zdroj: vlastní) 
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3) Vyučující rozdělí žáky do dvou družstev. Před vyběhnutím odbije míček co nevýš 

ke stropu a udělá otočku o 360°. Po celé dráze žák odbíjí kolmo vzhůru. Snaží se 

odbíjení provádět tak, aby se míček pohyboval frekvenčně rychle a po malé dráze. 

Běží ke kuželu, který obíhá (nezapomíná odbíjet). Doběhne-li k vyznačené čáře, 

snaží se míček trefit do kbelíku. Podmínkou je trefit se do kbelíku, takže žák střílí 

tak dlouho, dokud ho netrefí. Trvá-li to moc dlouho, žák se smí ke kbelíku přiblížit. 

Pak běží zpět do družstva a předává štafetu dotykem žáka. Vyhrává to družstvo, 

které doběhne jako první a řádně se seřadí do zástupu.  

 

4) Vyučující rozdělí žáky do dvou družstev. Po celé dráze žák odbíjí kolmo vzhůru a 

střídá odbití forhendem a bekhendem. Snaží se odbíjení provádět tak, aby se míček 

pohyboval frekvenčně rychle a po malé dráze. Doběhne-li ke kuželu, odbije míček 

co nevýš ke stropu a udělá otočku o 360° a běží zpět. Od vyznačené čáry přihrává 

dalšímu ve družstvu. Vyhrává to družstvo, které doběhne jako první a řádně se 

seřadí do zástupu.  

Obr. 74: Průběh cvičení 3 (zdroj: vlastní) 

Obr. 75: Průběh cvičení 4 (zdroj: vlastní) 
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5) Vyučující rozdělí žáky do dvou družstev. V každém družstvu si žáci utvoří dvojice.  

Ten, který stojí více vlevo, má míček. Až vyučující pískne, oba vybíhají. Přihrávají 

si alespoň 5x. U vyznačené čáry se otočí a běží zpět. Štafetu předávají plácnutím 

další dvojice. Vyhrává to družstvo, které doběhne jako první a řádně se seřadí do 

zástupu.  

 

6) Vyučující rozdělí žáky do dvou družstev. Každý má svůj disk a míček. Žák vybíhá 

a snaží se vybalancovat položený míček na disku. Běží ke kuželu, u kterého míček 

vyhodí do vzduchu a chytí ho na bekhendovou stranu. U druhého kuželu míček 

opět vyhodí a chytí ho na forhendovou stranu. Doběhne-li na konec, odbije míček 

co nevýš ke stropu, mezi tím udělá otočku o 360° a běží zpět. V této soutěži musí 

žáci míčky vyhazovat i při zpáteční cestě. Štafeta se předává přihrávkou z čáry. 

Vyhrává to družstvo, které doběhne jako první a řádně se seřadí do zástupu.  

Obr. 76: Průběh cvičení 5 (zdroj: vlastní) 

Obr. 77: Průběh cvičení 6 (zdroj: vlastní) 
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7) Speciální pomůckou je terč, který vyučující nakreslí křídou na zeď anebo ho vyrobí 

z kartonu. Středový kruh je za 10 bodu a vnější za 5 bodů. Vyučující rozdělí žáky 

do dvou družstev. Každý žák má svůj disk a míček. Po celé dráze žák odbíjí kolmo 

vzhůru. Snaží se běžet a odbíjení provádět tak, aby se míček pohyboval frekvenčně 

rychle a po malé dráze. Doběhne-li ke středové čáre, odbije míček co nevýš ke 

stropu. Mezi tím udělá otočku o 360° a běží k vyznačené čáře. Odtud 2x vystřelí na 

terč a v případě, že se trefí, body si zapamatuje a běží zpět. Štafetu předává 

dotykem dalšího z družstva. Až všichni doběhnou body, tak si sečtou body a kdo 

má víc tak vyhrává.  

 

8) V této soutěži využijeme terč předchozí soutěže. Vyučující rozdělí žáky do dvou 

družstev. Každý žák má svůj disk, míček má však jen první z družstva. Po celé 

dráze žák odbíjí kolmo vzhůru. Snaží se běžet a odbíjení provádět tak, aby se míček 

pohyboval frekvenčně rychle a po malé dráze. Žák na startu míček vyhodí co 

nejvýš do vzduchu a chytí ho zpět. Dále provádí slalom zleva mezi kužely. U 

třetího kuželu vyhodí míček do vzduchu a během toho udělá sed přednožný. Chytí 

míček a běží k poslednímu kuželu, od kterého střílí 2x na terč. Body si opět 

pamatuje a běží zpět, kde předává štafetu vložením míčku na disk dalšího 

v družstvu. Až všichni doběhnou body, tak si sečtou body a kdo má víc tak 

vyhrává.  

Obr. 78: Průběh cvičení 7 (zdroj: vlastní) 

Obr. 79: Průběh cvičení 8 (zdroj: vlastní) 
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9) Vyučující rozdělí žáky do dvou ale i více družstev. Ze začátku je lepší více 

družstev po méně žácích. Situace je přehlednější a žákům se lépe přihrává. 

Postupně budeme počet družstev zmenšovat, až zbudou jen dvě. Každý tým má 

svojí barvu „rozlišováků“. Všichni žáci mají disk ale jen jeden míček. Jedno 

družstvo si přihrává a to druhé se snaží přihrávky překazit. Jakmile se mu to podaří, 

role se obrací. Je důležité si přihrávky v týmu počítat. Po zapískání vyhrává to 

družstvo, které udělalo nejvíce přihrávek.  

 

10) Pro nácvik bránění použijeme hru „na třetího“. Dva žáci si přihrávají a třetí, který 

je uprostřed se snaží přihrávku překazit. Jestliže přihrávce zabrání, tak se mění 

s tím žákem, který přihrával. 

  

Obr. 80: Průběh cvičení 9 (zdroj: vlastní) 

Obr. 81: Průběh cvičení 10 (zdroj: vlastní) 
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11) Vyučující rozdělí žáky do skupinek po třech. Dva ze skupiny si stoupnou na jednu 

stranu sítě a ten třetí na stranu druhou. Jeden z dvojice odbíjí míček přes síť a 

v zápětí vybíhá a podlézá síť na druhou stranu. Ten, na kterého přihrávka letí, ji 

odbíjí zpět přes síť. Vzápětí vybíhá, podlézá síť na druhou stranu. Tahle se střídají 

ve stejném pořadí, dokud vyučující nezapíská.  

 

12) Žáci vytvoří dvojice. Polovina bude stát na jedné polovině hřiště a druhá na druhé 

polovině. Každá z dvojice má disk, ale jen jeden míček, který budou odbíjet přes 

síť. Jeden žák podává z koncové čáry, a jakmile odbije, běží k síti, kde bude čekat 

na přihrávku. Druhý žák musí míček zpracovat a co nejrychleji přihrávku vrátit. 

Přihrávka by měla směřovat hned za síť. V tomto momentu si míček vymění a 

začíná podávat druhý žák.  

Obr. 82: Průběh cvičení 11 (zdroj: vlastní) 

Obr. 83: Průběh cvičení 12 (zdroj: vlastní) 
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3.5 OGODISK 

3.5.1 Charakteristika hry 

Hráči a hrací doba 

Nejlepší variantou jsou pětičlenná družstva. V poli hrají 4 hráči a 1brankář, který se 

v případě potřeby může zapojit do hry. Je dobré vytvořit družstva smíšená. Týmová 

skladba by měla vypadat takto: 2 dívky + 3 chlapci nebo 3 dívky + 2 chlapci. Není-li počet 

chlapců nebo dívek tak vysoký, lze utvořit variantu alespoň 1 chlapec s dívkami nebo 

alespoň 1 dívka s chlapci. Je nutné, aby byla družstva vyrovnaná.  Pro hru na venkovním 

hřišti, může být počet hráčů v družstvu i větší. V případě, že se bude hrát na rozloze 

fotbalového hřiště (na délku), mohou se najednou zapojit všichni žáci. Hrací doba záleží na 

počtu družstev a délce vyučovací hodiny. Lze hrát 2 x 20 minut, 3 x 10 minut, 2 x 15 minut 

nebo každé družstvo s každým po 5 minutách.  

Cíl hry a její zahájení 

Cílem hry je dopravit ogodisk do branky soupeře. Jako motivace, vybrat si dívky do 

týmu, může být rozdílné bodování za vstřelenou branku. Chlapci mají bodování po 1 bodu 

za gól a dívky po 2 bodech. Nedochází tak k utváření ryze chlapeckých družstev a síly jsou 

vyrovnanější. Mohou si tak zahrát všichni žáci bez ohledu na pohlaví nebo fyzickou 

zdatnost. Bránění přihrávku přijmout nebo hodit se prování v pozici stoje rozkročného a 

mávání upaženými pažemi nahoru a dolu. Bránící hráč se pohybuje souběžně 

s protihráčem. 

Před začátkem hry si zástupci z obou družstev buďto hodí mincí anebo takzvaně 

„střihnou“. Ten, který vyhraje, získává disk a jeho družstvo rozehrává do své branky. 

Zahájení signalizuje vyučující (rozhodčí) písknutím. V případě padnutí branky, družstvo, 

které gól dostalo, rozehrává od své branky. Při zahájení ať celého utkání nebo po padnutí 

gólu, musí být obě družstva na své polovině.  

Hřiště 

Na velikosti hřiště vůbec nezáleží. Lze ji hrát na jakémkoliv hřišti nebo třeba i na 

louce, jeli možnost využít zde branky. Pro hraní v tělocvičně, je nejlepší použít velikost 

hřiště na futsal. Pro hru v přírodě je zase nejlepší fotbalové hřiště jak na délku, tak i na 

šířku. Záleží na počtu žáků (hráčů). Důležité je rozdělit hrací plochu na dvě stejné poloviny 
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středovou čárou, která je kolmá na podélnou osu hřiště. Na konec obou polovin postavíme 

branky o velikosti 3x2 m. Před brankou je brankoviště o poloměru 4 m. Značka pro trestné 

střílení je ve vzdálenosti 6 m. 

 

 

3.5.2 Výzbroj, výstroj  

Ke hře se využívá ogodisk, který je většinou v modré a oranžové barvě. Jeho 

rozměry jsou 38 cm v průměru.  Další potřebnou věcí jsou branky. Nejlepší jsou futsalové 

branky, protože mají tu správnou velikost a to 3 x 2 metry. Můžeme je používat jak 

v tělocvičně, tak i na venkovním hřišti a je dobře viditelná. Nesmíme ale zapomenout na 

ukotvení branky! Musí být zabezpečená proti pádu! Výstroj je sportovní obuv, dlouhé nebo 

krátké sportovní kalhoty a tričko.  

  

Obr. 85: Branka na Ogodisk (zdroj: price-meter 2014) 

Obr. 86: Ogodisky (zdroj: Ap hračky 2014) 

Obr. 84: Hřiště na Ogodisk (zdroj: vlastní) 



77 

 

3.5.3 Zpracování disku a pohyby s ním 

Disk se smí zpracovat pouze chycením rukou v letu. Žádné jiné zpracování není 

povoleno. Žák, který disk chytil a chystá se ho hodit, nesmí dělat žádné kroky, pouze si 

smí nakročit a následně házet. Vypadne-li hráči disk z ruky, před spadnutím na zem je 

možné ho znovu chytit. Buď stejný hráč anebo spoluhráč. Spadne-li na zem, disk získávají 

protihráči. Rozehrávají z místa spadnutí. Hráči z druhého družstva musí dát prostor 

k přihrávce. Letí-li disk mimo hřiště, jedná se o aut, družstvo, které ho nezavinilo, 

rozehrává od postraní čáry. Opět musí být umožněn prostor pro přihrávku.  

 

3.5.4 Nedovolené chování a následné tresty 

Tab. 4: Nedovolené chování a následné tresty v Ogodisku 

NEDOVOLENÉ CHOVÁNÍ NÁSLEDNÉ TRESTY 

Vytrhávání disku z rukou protihráče.  Ztráta disku a v případě opakování může dojít i 

k vyloučení. 

Přešlap. Ztráta disku. 

Podražení. Ztráta disku a v případě opakování může dojít i 

k vyloučení. 

Strkání nebo bodyček. Ztráta disku a v případě opakování může dojít i 

k vyloučení. 

Kroky s diskem.  Ztráta disku.  

Rozehra před písknutím. Opakování rozehry. 

Nedostatečná vzdálenost od rozehrávajícího 

hráče. 
Napomenutí a v případě opakování ztráta disku. 

Nedovolené bránění. Ztráta disku. 

 

Obr. 87: Střela na bránu (zdroj: vlastní) 
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3.5.5 Průpravná cvičení a hry  

 Cvičení a hry pro jednotlivce 

a) Správné držení disku 

Bekhend: Disk si postavíme kolmo mezi palec a ukazováček. Palec se bude dotýkat vrchní 

strany disku a ostatní prsty budou svírat okraj disku až na spodní stranu. Zde se prsty skrčí 

a disk sevřou. V tomto držení, si každý vyzkouší pohyb v zápěstí, jako by disk chtěl hodit.  

  

Obr. 88: Držení při bekhendu (zdroj: vlastní) 
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Forhend: Disk si postavíme kolmo mezi palec a ukazováček. Pale se bude dotýkat vrchní 

strany disku a ostatní prsty obejmou okraj až na spodní stranu. Zde ukazováček a 

prostředníček zůstanou natažené a zapřené o oblouk disku. Ostatní prsty jsou volně 

natažené nebo skrčené, podle toho jak je to každému pohodlné. 

  

Obr. 89: Držení při forhendu (zdroj: vlastní) 
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b) Správný hod disku 

Aby byl hod daleký a disk měl dobrou rotaci, která je při hře důležitá, musí žák znát 

techniku hodu a postoje při něm. 

Forhend: Pro žáky může být o něco složitější. Důležitý je stoj rozkročný pro praváka 

s váhou na pravé noze, která je mírně pokrčená. Pro leváka samozřejmě na levou nohu. 

Současně s postojem provádí nápřah vzad předloktím i zápěstím. Vzápětí provádí pohyb 

vpřed. Loket se zastaví na stejné úrovni, jako je bok. Další pohyb se provádí v zápěstí a 

prstech, které dávají ogodisku správnou rotaci.  Po odhození jde ruka automaticky před 

tělo a je otočená dlaní vzhůru (Kupr, Rijabcová, Suchomel 2010, s. 29). 

  

Obr. 90: Postoj při forhendu (zdroj: vlastní) 

Obr. 91: Odhod při forhendu (zdroj: vlastní) 
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Bekhend: Důležité je mít rozkročené a mírně pokrčené nohy s jednou nohou předsunutou. 

Předsunutá je ta noha, kterou rukou se hází. V případě, že házím pravou rukou, tak je pravá 

noha v popředí. Pro leváky je to pak levá noha. Celé tělo je natočeno bokem ve směru 

odhozu.  Jestliže jsou si žáci v postoji jistí, mohou pokračovat k nácviku paží. Disk žáci 

drží v dlani a mají předpaženo. Pomalu začnou ohýbat zápěstí a disk rolovat směrem 

k tělu. Loket míří ve směru hodu. Samotný hod je pak spojení všech naučených kroků. Aby 

disk nabral rychlost, musíme pohyb při napínání v lokti a v zápěstí urychlit a provést 

švihem.  

Obr. 93: Postoj při bekhendu (zdroj: vlastní) 

Obr. 92: Odhod při bekhendu (zdroj: vlastní) 
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c) Správné chytání disku 

Disk se může chytat třemi způsoby, a to jednoruč, obouruč nebo obouruč 

scvaknutím v dlaních.  

Jednoruč: Disk se scvakne v dlani, která objímá okraj disku. Prsty jsou na vrchní 

straně a palec na straně spodní. Většinou při tomto chycení je paže natažená. Chytat se 

může ve výskoku nebo i v pádu. Při pádu nebo při zemi se někdy používá opačné 

uchopení. Prsty jsou na spodní straně disku a palec na straně vrchní. Pro někoho je 

přirozené si při chytání jednu nohu přednožit. Toto chycení se používá třeba při soubojích, 

aby byl ten, který chce disk chytit co nejvyšší.  

 

Obouruč: Jako u chycení jednoruč se disk se scvakne v dlaních, které objímá okraj 

disku. Prsty jsou na vrchní straně disku a palec na straně spodní. Většinou při tomto 

chycení jsou paže natažené ať už před tělem nebo nad hlavou. Chytat se může ve výskoku 

nebo i v pádu. Při pádu nebo při zemi se někdy používá opačné uchopení. Prsty jsou na 

spodní straně disku a palec na straně vrchní. Toto chycení se používá při pohybu a pro jisté 

chycení disku.  

  

Obr. 94: Chytání jednoruč (zdroj: vlastní) 
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Obouruč scvaknutím v dlaních: Tento způsob by se dal nazvat chytáním pro 

začátečníky. Někteří se letícího disku „bojí“ a chytit ho pro ně není jednoduché. Proto je 

nejlepší zvolit variantu scvaknutí disku dlaněmi. Dalo by se říct chycení pomocí tlesknutí 

akorát vodorovně se zemí. Disk se chytá před tělem a je jedno jestli ve stoje nebo 

v podřepu.   

Obr. 95:Chytání obouruč (zdroj: vlastní) 

Obr. 96: Chytání obouruč scvaknutím v dlaních (zdroj: vlastní) 



84 

 

d) Nácvik hodu a chytání 

 Jako úplný začátek je dobré nacvičit správné postoje, hody a chytání. Je dobré si 

nejprve vyzkoušet odhody na nečisto. To znamená hody jen naznačovat a disk 

nepouštět z ruky. Při chytání si nejprve osahat disk ve správném uchopení a až poté 

přejít k chytání ze vzdálenosti.  

 Každý žák má svůj ogodisk, který hází po tělocvičně a snaží se ho chytit dřív, než 

spadne na zem.  

 Žáci utvoří dvojice. Budou si přihrávat nejprve na krátkou vzdálenost a postupně se 

budou od sebe vzdalovat až na šířku tělocvičny nebo hřiště. Přihrávky se mohou 

postupně zrychlovat a být prudší. Jde o to, aby si každý žák procvičil bekhendové i 

forhendové hody a zdokonalil se v nich. Druhý žák napomáhá k nácvikům chytání. 

 Žáci utvoří dvojice. Jeden žák bude přihrávat druhému do stran, aby se naučil 

chytat v pohybu.  

 V tělocvičně se žáci postaví na půlící čáru a snaží se trefit desku od basketbalového 

koše. 

 Žáci se postaví na konec tělocvičny nebo hřiště a snaží se dohodit až na druhý 

konec. 

 Žáci se postaví na úroveň trestného hodu a trefují se do brány. Vzdálenost mohou 

postupně zvětšovat. Střídají bekhendovou stranu a forhendovou.  

 Žáci stojí na čáře a snaží se trefit na žíněnku. Vzdálenost se bude pomalu zvětšovat. 

Pokročilejší žáci musí házet tak, aby disk na žíněnce zůstal.  
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 Cvičení a hry pro více žáků (družstva) 

V těchto cvičeních a hrách si žáci vyzkouší dovednosti, které se naučili při 

individuálním nácviku. Dále spolupráci, kterou využijí při samotné hře.  

1) Všichni žáci utvoří kruh, ve kterém si navzájem přihrávají. Obměnou může být žák 

uprostřed, který se snaží přihrávkám zabránit. Přihrává se tedy spoluhráčům na 

opačném konci kruhu. Podaří-li se mu přihrávku překazit, mění si místo s tím, který 

přihrával. Nácvik bránění. Dalším cvičením pro nácvik bránění je hra „na třetího“. 

2) Vyučující rozdělí žáky do dvou družstev. V každém družstvu si žáci utvoří dvojice.  

Ten, který stojí více vlevo, má disk. Až vyučující pískne, oba vybíhají. Přihrávají si 

bekhendem alespoň 5x. Snaží se přihrávky dávat do běhu a chytat je jednoruč. U 

vyznačené čáry vstřelí branku a běží zpět. Kdyby žák branku netrefil, střílí druhý 

z dvojice. Štafetu předávají plácnutím další dvojice. Vyhrává to družstvo, které 

doběhne jako první a řádně se seřadí do zástupu.  

 

  

Obr. 97: Průběh cvičení 2 (zdroj: vlastní) 
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3) Vyučující rozdělí žáky do dvou družstev. V každém družstvu si žáci utvoří dvojice.  

Ten, který stojí více vlevo, má disk. Až vyučující pískne, oba vybíhají. Přihrávají si 

forhendem alespoň 5x. Snaží se přihrávky dávat do běhu a chytat je obouruč. U 

vyznačené čáry 2x vystřelí (oba žáci jednou) na terč a v případě, že se trefí, body si 

zapamatují a běží zpět. Štafetu předávají dotykem dalšího z družstva. Až všichni 

doběhnou, tak si sečtou body a kdo má víc tak vyhrává.  

 

4) Vyučující rozdělí žáky do dvou družstev. V každém družstvu si žáci utvoří dvojice.  

Ten, který stojí více vlevo, má disk. Až vyučující pískne, oba vybíhají čelem 

k sobě. Přihrávají si bekhendem alespoň 5x. Snaží se přihrávky dávat do běhu a 

chytat je obouruč. Až doběhnou k čáre vrací se zpět stejným způsobem (přihrávají 

si). Štafetu předávají plácnutím další dvojice. Vyhrává to družstvo, které doběhne 

jako první a řádně se seřadí do zástupu. 

Obr. 98: Průběh cvičení 3 (zdroj: vlastní) 

Obr. 99: Průběh cvičení 4 (zdroj: vlastní) 
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5) Vyučující rozdělí žáky do dvou družstev. V každém družstvu si žáci utvoří dvojice.  

Ten, který stojí více vlevo, má disk. Až vyučující pískne, oba vybíhají. Přihrávají si 

bekhendem alespoň 5x. Snaží se přihrávky dávat do běhu a chytat je obouruč 

scvaknutím před tělem. Žák, který odhodí disk, udělá otočku o 360°. Musí se ale 

pohybovat stále vpřed. Toto cvičení je na orientaci v prostoru. U vyznačené čáry 

vstřelí branku a běží zpět. Kdyby žák branku netrefil, střílí druhý z dvojice. Štafetu 

předávají plácnutím další dvojice. Vyhrává to družstvo, které doběhne jako první a 

řádně se seřadí do zástupu.  

  

Obr. 100: Průběh cvičení 5 (zdroj: vlastní) 
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4 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit metodický materiál netradičních sportovních 

her lakros a ogo pro 2. stupeň základních škol. Seznámit s pravidly těchto her a popisem 

průpravných cvičení, her a soutěží pro jednotlivé žáky i pro žáků více. V úvodních částech 

jsou vysvětleny pojmy a jejich významy. Nejpodstatnějším pojmem je pohybová aktivita, 

která je pro děti důležitý nejen po stránce fyzické ale i psychické. Dále je součástí všech 

her i sportů. Pomocí her ať už pohybových nebo sportovních, nacházejí děti nové 

kamarády, předcházejí nadváze, zažívají výhry ale i prohry, radost i smutek.  

Tento metodický materiál zpracovává netradiční hru lakros a to se zjednodušenými 

pravidly. Průpravná cvičení jsou tvořena zábavnou formou, při které dětem nepřijde, že se 

učí něco nového a zároveň důležitého pro jejich organismus. Hry, které jsou hrány pomocí 

ogodisku nebo ogomíčku, jsou sestaveny ve stejném duchu jako lakros. Nové a neohrané 

hry, které přinesou do hodin tělesné výchovy „šťávu“.  

Netradiční hry jsou pro žáky (děti) něčím novým a nevšedním. Pomocí těchto her 

dokážeme lépe upoutat jejich pozornost a v dětských očích budeme oblíbení učitelé. Je 

důležité dětem tělesnou výchovu podat tak, aby se na tyto hodiny těšily a chtěly hrát něco 

nového. Tento metodický materiál však neslouží jen učitelům tělesné výchovy druhého 

stupně základních škol. Mohou je využívat vyučující, kteří jedou s dětmi na školu 

v přírodě, školní výlet nebo mají žáky zabavit ve volné hodině. Rádi je určitě budou hrát i 

vychovatelé ve školních družinách. Dále je určitě použijí vedoucí nebo lektoři na táborech 

letních či příměstských. Ve všech těchto možnostech se setkávají děti všech možných 

složení. Sportovci, děti, které nemají pohyb příliš v lásce, dívky i chlapci, někdy i věkově 

rozdílné děti. Všichni mohou hrát lakros, ogonet, ogoball i ogodisk. Týmy jsou nejlepší 

smíšené, protože to hráče navzájem stmelí, spřátelí a budou si pomáhat k vítězství. Hry 

nemají složitá pravidla a zároveň všechny hráče „pohltí“.  

Před samotnou hrou jsou velmi důležitá průpravná cvičení. Nejprve individuální, 

aby si žák (hráč) osvojil pohyby při ovládání náčiní. Naučil se ovládat lakrosovou hůl nebo 

ogodisk. V případě lakrosu zvedání míčku ze země, vyhazování míčku z lakrosky a jeho 

chytání. Pro ogo je to pak odpalování ogomíčku, držení ogodisku, postoj a následný odhoz. 

Až se děti budou v těchto individuálních činnostech cítit jisté, mohou přejít k přihrávání ve 

dvojicích. Úplně na konec ke hrám a soutěžím v družstvech (týmech), které pomáhají 

zdokonalovat orientaci v prostoru a zrychlovat naučené pohyby.  
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Děti jsou nejdůležitější věcí, kterou na světě máme, a proto je velmi důležité, aby se 

věnovaly pohybu, hrám a měly kamarády. Chtít aby byly zdravé a měly hezké dětství, 

protože ony až vyrostou, nás v životě nahradí.  
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