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Zásobník drobných pohybových her pro žáky mladšího školního 

věku 

VIETZOVÁ Gabriela                        DP–2008                    Vedoucí DP: PaedDr. Hana Janatová 

 
Resumé: Diplomová práce je zaměřena na ověření souboru drobných 
pohybových her vhodných pro žáky 1. stupně základní školy. Autorka 
po podrobném studiu a literárním rozboru zadané problematiky sestavila soubor 
80 pohybových her a jejich variant, které postihují rozvoj všech pohybových 
schopností a základních pohybových dovedností, nejsou náročné na materiální 
vybavení a v hodinách tělesné výchovy přispívají k maximálnímu zapojení všech 
žáků. Vhodnost a proveditelnost vybraných her ověřila na heterogenním souboru 
žáků čtyř ZŠ v Libereckém kraji. Na základě výzkumu autorka sestavila 
audiovizuální zásobník pohybových her, který bude praktickou pomůckou 
pro učitele nebo vychovatele na 1. stupni ZŠ. 

 
 

File of short kinesthetic games for primary school children 

Summary: This diploma thesis focuses on attesting a file of short kinesthetic 
activities for primary school children (6–10 years). The author, after thorough study 
and theoretical analysis of the given problem, assembled a file of 80 kinesthetic 
games and their variations that involve development of all kinesthetic abilities and 
basic kinesthetic skills. These activities are not demanding in regards to 
equipment and help to maximise involvement of all pupils in physical education 
lessons. Suitability and feasibility of all the activities were verified on 
heterogeneous groups of pupils from four primary schools in the Liberec region. 
Based on research, the author compiled an audio-visual stock of kinesthetic 
games that will provide practical aid to teachers and counsellors at primary 
schools. 
 
 

Speicher der kleinen Bewegungsspiele für die Schüler der ersten Stufe 

der Grundschule 

Zusammenfassung: Die Diplomarbeit ist auf die Űberprüfung eines Komplexes 
kleiner Bewegungsspiele für die Schüler der ersten Stufe der Grundschule 
abgezielt. Die Autorin stellte nach ausführlichem Studium und literarischer Analyse 
der vergebener Problematik einen Komplex von 80 Bewegungsspiele und deren 
Varianten zusammen, die Entwicklung aller Bewegungsfähigkeiten 
und elementaren Geschicklichkeiten betreffen, materiell nicht anspruchsvoll sind, 
und in der Sportstunden zur maximalen Einsatz aller Schüler beizutragen. 
Die Zweckmäβigkeit und Durchführbarkeit der ausgewählten Spiele wurden auf 
einer Gruppe der Schüler von vier Grundschulen im Kreis Liberec überprüft. 
Im theoretischen Auf Grund der Erforschung stellte die Autorin einen 
audiovisuellen Speicher der Bewegungsspiele zusammen, der ein praktisches 
Hilfsmittel für die Lehrer und Erzieher der ersten Stufe der Grundschulen sein 
wird. 
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I.  ÚVOD 

 
Pohybová hra je v období mladšího školního věku jedním z nejdůležitějších 

faktorů rozvoje a vývoje dětské osobnosti. Každý zkušený učitel se v hodinách 

tělesné výchovy bez pohybových her neobejde. Pohyb je pro děti důležitý nejen 

jako nevyhnutelný předpoklad přirozeného tělesného rozvoje, upevňování zdraví, 

zvyšování tělesné zdatnosti, ale také pro jejich sociální rozvoj. Většina dětí 

ve věku 6-10 let se věnuje pohybovým činnostem nepravidelně, neorganizovaně 

a spontánně. Školní tělesná výchova je pro mnohé z nich jediným pravidelně se 

opakujícím impulsem pohybové aktivity. Čas, který děti dříve trávily tím, že si hrály 

venku s kamarády, je nyní věnován více pasivním, zato atraktivnějším 

a modernějším činnostem, jako je sledování televize, videa či hraní počítačových 

her, což se odráží na jejich zdraví, fyzické kondici, pohybových schopnostech aj. .  

 Tělesná výchova v dnešní době trpí monotónností a pohybová hra je 

v hodinách tělesné výchovy zařazována často pouze pro zpestření. Jako 

pedagogové na 1. stupni ZŠ máme tedy jedinečnou příležitost začít u těchto dětí 

se změnami, jež vedou ke zdraví a obohatí jejich život. Je to příhodná doba, kdy 

jsou budovány základní postoje člověka k pohybové aktivitě a tělesné činnosti. 

Nabídneme-li žákům v jednotce TV zajímavé, zábavné a pestré činnosti, 

přiměřené jejich věku a psychickým možnostem, objeví radost z pohybu a tělesná 

výchova se pro ně zajisté stane zábavou nikoli nutností. 

Domníváme se, že zpracovaný zásobník drobných pohybových her pro děti 

mladšího školního věku, může přispět ke zkvalitnění tělovýchovných hodin 

ve školní TV. Mnoha učitelům, vychovatelům i všem, kteří pracují s dětmi, poslouží 

jako dobrý pomocník při hledání inspirace – při té nejkrásnější práci, jakou je 

práce s dětmi. 

 

 

                                               

 
 
 
 

                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

II.  TEORETICKÁ ČÁST 
 
 

1.  Pojem pohybová hra 

 

Pohybovou hru (dále PH) chápeme jako výchovně zaměřenou, uvědoměle 

organizovanou soutěživou činnost alespoň dvou stran, v prostoru a čase, která 

vyplívá s předem dohodnutých a bezpodmínečně dobrovolně dodržovaných 

pravidel. Hra má účelný a souvislý uzavřený děj. Je provázena napětím, radostí, 

veselím, spoluprácí, spontánností, vysokou motivací k činnosti, uplatněním 

známých dovedností, pohodou a často i tvořivostí účastníků. 

Takto chápané PH ve školní tělesné výchově (dále TV) jsou v podstatě 

omezeny obsahem učiva, cílem jednotky TV, počtem žáků a jejich úrovní, 

podmínkami, vybavením i znalostí a zkušeností pedagoga.  

Z názvu vyplívá mnoho nepřesností, není však dosud výstižnějšího termínu 

než „pohybová hra“. Pod pojmem PH jsou zahrnuty malé pohybové hry, drobné 

hry, závodivé a soutěživé pohybové hry i velké pohybové bojové hry. PH jsou 

vymezeny počtem hráčů, prostorem, vybavením, pravidly, popřípadě náměty. 

Podílí se na nich více či méně motivační činnost učitele i dětí samotných a mnoho 

dalších aspektů. Další specifickou oblastí jsou hry sportovní. Sportovní hry mají 

mnoho společných znaků (např. motivace, dobrovolnost, časové a prostorové 

vymezení, pravidla atd.) . Rozdíl mezi nimi je však ve vyšší kvalitě sportu 

nad hrou.  

 

„Pohybová hra je současná, skutečná aktivita, která probíhá v neustále 

a nestandardně se měnících podmínkách herní situace.“ 

(Tomajko, 1999) 

 

Stručný seznam několika dalších autorů a jejich názorů a myšlenek 

na pohybovou hru uvedl Mazal (Sportovní příprava VI. – Pohybové hry dětí I., 

1990) v tabelárním přehledu, který je uveden v příloze č. 1. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

1.1  Historie 

 

Ohlédneme-li se do minulosti, objevíme celé skupiny iniciačních her, soutěží 

a pohybových úkolů, které nás provázely celou historií lidstva. 

Významným podnětem pro rozvoj prapředků dnešního člověka byla 

spolupráce při lovu a potřeba vzájemného dorozumívání. To vše podpořilo nejen 

zdokonalování pohybových činností, ale hlavně vývoj řeči a výrobu důmyslných 

nástrojů a zbraní. Z obrazů lovených zvířat, jenž se zachovaly na stěnách jeskyň, 

lze usoudit, že se na lov připravovali hrou se zasahováním cíle. Člověk tedy 

přežíval díky vytrvalým nohám a obratným rukám. 

Děti divochů si hrály se zbraněmi – „hračkami“, které dospělí používali při lovu 

(oštěp, luk). Jako míč jim sloužil kokosový ořech, pomeranč, vycpaný tuleň apod.  

V hrách barbarů se objevují náměty her bojových. 

Mezi nejstarší patří zprávy o hrách Číňanů. Vojáci s oblibou hráli kopací hru 

s koženým míčem vycpaným peřím nebo vlasy, která se brzy stala lidovým 

obyčejem. Velmi rádi také hráli hru ťou-hu, kdy ze vzdálenosti pár kroků házeli 

tenké proutky do otvoru velké vázy. Ve světoznámé knize Kong-fou jsou 

zaznamenány další oblíbené dětské hry, např. hry, kde děti napodobovaly pohyb 

zvířat. 

 O hrách starých Egypťanů se dozvídáme z bohatých památek faraónských 

hrobek. Reliéfy na stěnách, jako i předměty, které se našly v hrobkách, ukazují, 

že oblíbenými hrami egyptských dětí byly hry na schovávanou, hry s míčem 

a různé jiné hry se zasahováním cíle. 

                                                         

obr. č. 1 

 

 

 
 
 

 

 

             Žonglování Egypťanů s míčky 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

Nejbohatší údaje se nám zachovaly o hrách Řeků a Římanů. Hry s míčem 

doporučil Platón, Aristoteles i básník Homér a Sofokles. První jmenovaný ve svých 

Zákonech doporučoval hry pro děti už od čtvrtého roku.  

 

„Vlohy dětí dostávají ve hře určitý směr vzhledem k jejich budoucímu povolání. 

Řecký chlapec se má ve hře učit odvaze, sebezapření, obětavosti a trpělivosti. 

Samolibost a samotářství se ve hře včas potlačí, dítě se naučí cítit se částí celku.“ 

 

„Kdo má jednou jako muž něco vykonat, ten se v tom musí cvičit již od dětství, 

ve hře.“ 

                                                                                                                 (Platón) 

 

Děti hrály různé honičky, přeskakovaly švihadlo, poháněly obruč a hrály si 

s míčem. Populárními hrami bylo vyhazování míče (urania), přihrávání 

do trojúhelníku (triogon), nahánění míče v kruhu či klamaná. V plné míře převzali 

hry Řeků Římané. Využívali též hry na schovávanou, honičky, ale i hry bojové. Hru 

aporaxis hrávali s míčem o stěnu a z ní se později vyvinuly celosvětově známé 

míčové školky. 

 Nejvíc příležitostí na hru ve feudální společnosti měly děti při pasení dobytka. 

Hrály rozmanité honičky, hry se zasahováním cíle, úpolnické a terénní hry. 

Na dvorech zase převažovaly hry se skoky a hra na schovávanou. Mnohé PH jsou 

známy už ze starověku: Zlatá brána, Na peška, školky s míčem. I některé názvy 

her se dochovaly až dodnes. 

Návrat k antické tělesné kultuře zaznamenal v hrách obrození starých řeckých 

her. V oblibě bylo házení oštěpů do dřevěného panáka, kovových kotoučů do cíle, 

kuličky, odpalování míče do zavěšené obruče, odrážení míče o stěnu. 

Z děl J. A. Komenského se dozvídáme, jaké hry se hrávaly v našich krajinách 

v 17. století. Dobové hry jsou sepsány v díle Orbis pictus.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

Nejznámější dětské hry: kuličky, zasahování kuželek koulí, trefování míče palicí 

do kroužku, chůze na chůdách, střílení do terče z kuše nebo trubice.            

 

obr. č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Nejznámější pohybové hry dětí               
 

 
I v dalších jeho dílech (Obecná porada o nápravě věcí lidských, Didactica magna) 

je věnována pozornost tělesným cvičením a hrám. 

Od běžných, zájmových a rekreačních PH se od poloviny 19. století odlučují 

tzv. hry velké – hry sportovní. Koncem 19. století se začala propagovat lidová hra 

nebo národní hra. V jednotlivých krajích se zakládaly spolky, jejichž cílem bylo 

sbírat a vydávat hry lidové. Vznikají též první teoretické názory na hru, převážně 

idealistické. Pod tlakem sportovních her však ustupují mnohé PH 

do tělovýchovných spolků, drží se ve školách. Ale celosvětového rozšíření 

dostávají i mnohé drobné hry – se skoky, míčové, honičky, se zasahováním cíle 

a další.  

Pro současnou pedagogickou praxi je snahou rozebrat a vybrat ty nejlepší 

lidové hry. Teorie a metodika PH je standardizovaným předmětem při výchově 

tělovýchovných pedagogů, cvičitelů a trenérů. Osnovy důsledně zařazují PH jako 

základní prostředek školní TV. PH se využívají v nejrozmanitějších formách 

tělovýchovné praxe. Pociťuje se potřeba ukončit práce na systematice 

a terminologii PH.  

PH tvoří velice rozsáhlou skupinu činností, vznikly z lidových her, byly 

vytvořeny uměle a stále ještě vznikají. 

    



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

1.2  Názvosloví pohybových her 

 

Soustavný přehled názvosloví v oblasti PH nebyl dosud vydán, vychází se 

z odborné herní literatury české i slovenské. Rovný, M. a Zdeněk, D. (1982) 

uvádějí jednotlivé, dle jejich názoru nejdůležitější, odborné názvy. V jejich řazení 

se přiklání k systematice PH, zpracované Rovným (1982). Současně také 

srovnávají české a slovenské odborné názvy. 

U pohybových her – honiček se vyskytuje termín „hrada“. Pod tímto pojmem 

se rozumí místo, nebo akt, jímž se může honěný dočasně zachránit 

před chycením. Termín „baba“ znamená předání herního úkolu pravidly 

předepsaným způsobem (obyčejně dotykem ruky), nebo vyřazení z další hry. 

„Vyzývaná – vyzývání“ znamená vyzvat určeným signálem soupeře nebo 

spoluhráče k akci. „Odrážení míče“ označuje způsob zpracování míče určeným 

druhem odbití, ať již s náčiním či bez náčiní. „Trefovačky“ jsou hry 

se zasahováním cíle určitým náčiním. „Vybíjení“ znamená vyřazení hráče ze hry 

zásahem náčiní (většinou zásahem míčem). „Meta“ znamená cíl běhu hráče, 

může mít i funkci hrady. „Úpolové“ hry jsou hry, při kterých se žáci přetlačují 

či přetahují. „Pešek“ je označení náčiní z látky či kůže, v podobě plácačky vycpané 

měkkým materiálem, které slouží k předání baby, nebo funkce.  

 

1.3  Třídění pohybových her   

 

Autoři jednotlivé literatury nejsou jednotní ve výběru kritérií třídění pohybových 

her. V letech 1937-1938 proběhla z podnětu O. Záboje v odborném časopise 

Tělesná výchova mládeže anketa o hrách. Ankety se zúčastnila řada odborníků, 

ale jejich názory se na systematiku her zůstaly i nadále rozdílné. Stále tedy 

jednotlivý autoři publikací o pohybových hrách užívají různých kritérií při dělení 

her. 

      Krčma, K. (1947) dělí hry podle převládající činnosti hráčů na hry: napodobivé, 

rovnovážné, úpolnické, honičky, zvláštní dovednosti a smyslové hry. Čaloud, B. 

(1948) uvádí devět druhů her. Při dělení těchto druhů vychází z charakteristiky 

herní činnosti. Částečně zavádí i vlastní názvosloví. Hry dělí na: napodobivé, 

vyhledávačky, vyzývané, předstihované, honičky, trefované, odpalované, síťové 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

(vracené) a bojové. Klasik pohybových her Zdeněk, D. (1964) dělí pohybové hry 

dle výcvikového cíle na hry rozvíjející jednotlivé pohybové schopnosti, kritériem 

dělení druhého stupně je věk dětí a z praktické potřeby školní tělesné výchovy dělí 

hry i podle jejich možného zařazení do hodiny tělesné výchovy.  

Zapletal, M. (1973) třídí pohybové hry dle prostředí, ve kterém se hrají na: hry 

hrané v tělocvičně, na hřišti, na louce, chodníku, v ulicích, terénu, místnosti. 

Matoušek, J. a Touš, V. (1973) se snaží uvést všechna dosud užívaná kritéria 

dělení pohybových her. Kritériem může být výcvikový záměr, ve hře převažující 

pohyb, místo konání hry, sportovní hra, pro níž je pohybová hra  průpravou, stálá  

a nestálá družstva hráčů, možnost zařazení do hodiny tělesné výchovy atd. .  

Rovný, M. a Zdeněk, D. (1982), po dohodě s odborníky Slovenského 

jazykovědného ústavu, označili druhy pohybových her koncovkou – ačka, čímž 

chtěl zdůraznit i drobnost her. Dělení, které uvádí, zachovává přirozené skupiny 

dětských her a třídí je dle rozhodující činnosti, která celou skupinu charakterizuje, 

resp. kterou klíčovou, specifickou činnost rozvíjí. Uvádí: nadháňačky, skákačky, 

přenášačky, zaháňačky, přihrávačky, odrážačky, triafačky, pálkovačky, pasovačky, 

prekážkové hry, orientačné hry, branné hry. Berdychová zdůrazňuje, že hledisko 

pro třídění her vychází z konkrétní potřeby (Rovný, 1982). 

 

„U třídění pohybových her vycházíme hlavně z psychické a fyzické úrovně 

žáků, z jejich počtu, prostoru, vybavení apod.“ 

(Mazal, 1991)  

                                          

Pro učitele tělesné výchovy se jeví jako nejúčelnější kritérium hledisko 

převažujících pohybů, nebo lépe pohybového obsahu hry, dále kritérium věku 

a možnosti zařazení do některé z částí hodin tělesné výchovy. 

 

1.4  Věkové zvláštnosti 

 

Diplomová práce se zaměřuje na žáky 1. stupně ZŠ. Toto období patří 

do etapy mladšího školního věku a věkové rozmezí dětí je tedy 6 – 11 let. 

V průběhu tohoto relativně dlouhého vývojového období dochází k intenzivním 

biologicko-psycho-sociálním změnám. Proto je také mladší školní věk vnitřně 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

rozdělen do dvou samostatných období: dětství a prepubescence, či také dětství 

a pozdní dětství, s hranicí kolem devátého roku. 

 

1.4.1   Tělesný vývoj v mladším školním věku 

Tělesný vývoj je v prvních letech charakterizován rovnoměrným růstem výšky 

a hmotnosti dětí. Spolu s tím dochází k plynulému rozvoji vnitřních orgánů, krevní 

oběh, plíce a vitální kapacita se průběžně zvyšuje. Ustaluje se zakřivení páteře, 

osifikace kostí pokračuje rychlým tempem, přesto jsou kloubní spojení velmi 

měkká a pružná. Dochází ke změnám tvaru těla, mezi trupem a končetinami 

nastávají příznivější pákové poměry končetin, které tak vytvářejí pozitivní 

předpoklady pro vývoj různých pohybových forem. 

Mozek, jako hlavní orgán centrální nervové soustavy, má vývoj v podstatě 

ukončen již před začátkem tohoto období. Nastávají příznivé podmínky pro vznik 

nových podmíněných reflexů a po šestém roce je nervový systém dostatečně zralý 

i pro složitější koordinačně náročné pohyby. Schopnost učit se novým pohybům 

se tedy formuje již na začátku tohoto období. Značná plasticita nervového systému 

a pohyblivost nervových procesů vytváří už v dětském věku příznivé podmínky 

pro rozvoj koordinačních a rychlostních schopností.      

 

1.4.2   Psychický vývoj v mladším školním věku 

Lavinovitě přibývá nových vědomostí, rozvíjí se paměť a představivost. 

Při poznávání a myšlení se dítě soustřeďuje spíše na jednotlivosti, souvislosti 

mu unikají. Zvýšená vnímavost k okolnímu prostředí i faktorům, které odvádějí 

pozornost, může narušit provedení již osvojených dovedností. Schopnost chápat 

abstraktní pojmy je ještě malá. Hovoří se o období konkrétního (reálného) 

nazírání, které se opírá o názorné vlastnosti konkrétních předmětů a jevů, 

abstraktní myšlenkové procesy se objevují až na konci tohoto období. Dítě chápe 

pouze takové situace a pojmy, na které si „může sáhnout“ a nerozumí (nebo jen 

velmi málo) tomu, že existují i oblasti, které není možné „uchopit“.  

Vlastnosti osobnosti nejsou ještě ustáleny, děti jsou impulzivní a přecházejí 

rychle z radosti do smutku a naopak. Vůle je ještě slabě vyvinuta, dítě nedokáže 

sledovat dlouhodobý cíl, a to především tehdy, má-li překonávat okamžité 

nezdary. Veškerou činnost dítě silně citově prožívá, patrné je také zvýšení 

vnímavosti k okolnímu prostředí a větší odvážnost. Přetrvává malá sebekritičnost 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

k vlastnímu vystupování a jednání. Velmi důležitá je i krátká doba, po kterou 

se děti dokážou plně koncentrovat. Ta trvá přibližně 4-5 minut, poté nastává útlum 

a roztěkanost. 

 

1.4.3   Pohybový vývoj v mladším školním věku 

Z hlediska pohybového vývoje je tato věková kategorie charakterizována 

vysokou a spontánní pohybovou aktivitou. Nové pohybové dovednosti jsou lehce 

a rychle zvládány, ale mohou mít malou trvalost, při méně častém opakování jsou 

opět rychle zapomenuty. V učení nových pohybových dovedností se uplatňují 

zkušenosti dětí z přirozené motoriky. Rozvoj rovnováhy a rozlišování rytmu 

v pohybu umožňuje efektivnější nácvik pohybových dovedností, z počátku ještě 

herní formou s využitím učení nápodobou (tzv. imitačního učení).   

Charakteristické rysy dětské motoriky jsou v tom, že postrádá úspornost 

pohybu, která se projevuje u dospělých. Dynamika nervových procesů se dále 

rozvíjí, převažují však ještě procesy podráždění nad procesy útlumu. Tím 

je možné vysvětlit, zvláště v počátku tohoto období, zvláštní živost a neposednost 

a výrazný „pohybový luxus“, kdy je každá činnost prováděna s množstvím dalších 

přídavných pohybů. Např. pokud dítě vyskočí, přidává další činnost rukama 

i nohama, pokud sedí, neustále sebou „šije“ apod. 

Rozdíly motoriky u osmiletých a dvanáctiletých dětí jsou značné, zvláště 

v období mezi osmi až deseti a deseti až dvanácti lety, které je možné označit jako 

etapy s dobrou charakteristikou kvality pohybů. Období deseti až dvanácti let je 

považováno za nejpříznivější věk pro motorický vývoj. Nazývá se často „zlatým 

věkem motoriky“, který je charakteristický právě rychlým učením novým pohybům. 

V podstatě stačí dokonalá ukázka a děti jsou schopny nový pohyb udělat 

napoprvé, popř. po několika málo pokusech. Zvyšuje se jistota v provádění 

činnosti, v průběhu nácviku se pozorujeme již všechny kvalitativní znaky dobře 

provedeného pohybu. Problémy, které jsou v počátku mladšího školního věku 

z hlediska koordinace složitějších pohybů, poměrně rychle mizí a na konci tohoto 

období jsou děti schopny provádět i koordinačně náročné činnosti a cvičení. 

 

1.4.4   Sociální vývoj 

V průběhu vývoje dítěte v mladším školním věku se projevují dvě významná 

období: jedná se o vstup do školy a období kritičnosti. Formální kolektiv, který 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

vzniká při vstupu do školy klade nároky na zařazení se do kolektivu a podřízení se 

jeho normám. Dítě přestává být středem pozornosti rodičů a dochází k přechodu 

od hry k vážné činnosti – učení. Dítě prožívá postupné období socializace, 

při kterém dochází k jeho začleňování do kolektivu a přizpůsobování daným 

zákonitostem a pravidlům. Do vztahů se začíná promítat i formální autorita – 

učitel, který může svým vlivem zastínit i rodiče.  Dítě se ve škole setkává se svými 

vrstevníky, vytváří si k nim určité meziosobní vztahy a buduje si své postavení. 

Děti tohoto věku mezi sebou rády soutěží s tendencí být ve skupině a získat v ní 

i patřičnou odezvu. Začínají se vytvářet malé skupinky, které mohou mít zvláštní 

utajené vazby a často i podivuhodnou symboliku, vznikají první kamarádské 

vztahy. 

Na konci tohoto období nastává fáze kritičnosti v hodnocení jevů a podnětů 

ze sociálního prostředí (školy, rodiny atd.) Začíná se projevovat tendence 

k negativnímu hodnocení skutečnosti a dochází k tomu, že přirozená autorita 

dospělých se snižuje. Dítě hledá své idoly a může je nalézt i v řadách svých 

vrstevníků, kteří pro něj tak mohou vytvářet přirozenou autoritu. Dítě si již osvojuje 

základní kulturní návyky, prohlubuje svoje zapojení do nových skupin a postupně 

přebírá stále větší odpovědnost za svoji činnost. 

 

1.5  Vliv a význam pohybových her 

 

Po celou dobu vývoje lidské společnosti měla hra v životě dětí významné 

postavení a je jedním z prostředků tělesné výchovy dětí a mládeže. Jednoduchá 

pravidla, která určují formu hry spolu s fyziologicky hodnotným a přiměřeným 

pohybem, který tvoří obsah hry, pomáhají plnit úkoly školní tělesné výchovy.  

Opakováním se pohyb prováděný ve hře zdokonaluje, pohybové dovednosti 

se upevňují, procvičují se i pohybové schopnosti (rychlost, obratnost, síla, 

vytrvalost) a to vše pro děti přitažlivým způsobem. Zábavnou formou se procvičují 

nejrůznější svalové partie, zlepšuje se nervosvalová koordinace. Děti se naučí 

samostatně řešit herní situace, uplatňovat ve hře základní techniku osvojených 

činností a dodržovat a využívat pravidla her i smyslu fair play. Dodržování pravidel 

vede hráče ke kritičnosti, spravedlivosti a čestnosti konání. Pohotová činnost 

vyžaduje stálou pozornost, soudnost, rychlost reakce, správnou orientaci v čase 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

a prostoru. Hráči současně získávají vědomosti, upevňují si sportovní dovednosti, 

návyky a specifické schopnosti komunikace a interpersonální vztahy.  

Jak uvádí Zdeněk: „Pohybová hra není jen soubor opsaných a usměrněných 

činností. V hrách stavíme před žáky úkoly k řešení, vedeme je a pomáháme jim“. 

Ve hře se můžou volně projevit fyzické i psychické síly jednotlivých účastníků. 

Optimálně realizovaná PH umožňuje při vysokém stupni motivace k činnosti 

dodržovat potřebnou intenzitu, frekvenci i objem zatížení žáků. Činnost hráče 

je motivovaná situacemi, které se každou chvíli mění, co vyvolává emocionální 

napětí. Uskutečňování herního úkolu spojeného zpravidla s tělesným a volním 

úsilím, vyvolává u žáků silné citové zaujetí.  

Pohybové hry poskytují různorodé pohybové příležitosti a vytvářejí řadu 

výchovných příležitostí. V dobré hře žák získává hodně cenných morálních 

vlastností. Jeho osobnost se formuje výchovou mravních návyků a zvyků, 

mravních přesvědčení, mravních citů. Rozvíjí se jeho vůle i charakter.  

Nepřehlédnutelný je význam pohybových her v oblasti rozvoje vhodných 

sociálních vztahů. Socializace, vrůstání do společenských vazeb v dané činnosti, 

prostoru a čase, podílení se na vytváření vztahů a hodnot, které zůstávají a jsou 

využívány i v běžném životě, je jak uvádí Mazal, F. (2001) nejdůležitějším 

výsledkem herních aktivit. Ve hře se individualita hráče podřizuje zájmům 

kolektivu. Plnění společných úloh, podřizování se společnému plánu hry rozvíjí 

smysl pro kolektivní souhru.  

PH je aktivita, která dětem přináší pohodu, radost, motivuje a uspokojuje je.  

Pohybové hry jsou často využívány ve cvičení, sportovním tréninku či rekreačních 

aktivitách. Jsou lehce uchopitelné, funkční, snadno vysvětlitelné.  

PH jsou také velmi důležitým diagnostickým prostředkem k poznání žáků. 

Jejich použití nám pomůže zjistit charakteristiky a předpoklady jednotlivých žáků, 

ať už kladné či záporné. 

Ve většině pohybových her však není hlavním cílem vítězství (jak je tomu 

ve sportovních hrách), ale jde v nich spíše o prožitek, pocit úspěšného prožívání.  

   

„Samotný prožitek ve hře je významnější než konečný výsledek.“ 

                                                                                  (Doležalová, 2004) 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

Pohybová hra na 1. stupni ZŠ je stále nejpřitažlivějším prostředkem školní 

tělesné výchovy a tvoří bezprostřední základ hrám sportovním.  

 
 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

2. Pohybové hry ve školní TV 
 
 
2.1  Pohybové hry v osnovách pro ZŠ 

 

Plánování didaktického procesu se řídí učebním plánem, školskými zákony 

a doporučeními. Dílčí cíle, konkrétní obsah i prostředky se stanovují vzhledem 

k obecným vývojovým zákonitostem i konkrétním podmínkám žáků (somatotyp, 

zdravotní stav, tělesná zdatnost a výkonnost, potřeby a zájmy atd.) a škol 

(prostorové a materiální vybavení atd.). Učivo tělesné výchovy  (dále TV) se člení 

do tématických celků. Ve vyučovacích jednotkách se zpravidla využívá učiva 

několika témat. Celkové zastoupení témat s herním obsahem v ročním obsahu 

učiva by mělo rámcově odpovídat níže uvedeným proporcím: 

V 1. ročníku je doporučován vysoký , 35% podíl pohybových her na obsahu 

školní TV. V 2. ročníku se podíl snižuje na 25%. V 3. ročníku jsou pohybové hry 

zastoupeny v 15% obsahu TV. V dalších ročnících se podíl dle potřeby snižuje až 

na doporučovaných 10% z celkového obsahu předmětu ve 4. ročníku a 5% 

v ročníku 5. 

Učitel má možnost podle svých zkušeností a podmínek tento rámcový rozsah 

upravit, ale nemělo by dojít k výraznému omezení nebo vypuštění některé 

základní oblasti pohybové činnosti. Závazné pro žáky i učitele v jednotlivých 

ročnících je učivo, které učitel vybere a zařadí do plánu výuky v souladu 

s konkrétními podmínkami školy a úrovní jednotlivých žáků, aby bylo dosaženo 

základních cílů výuky. Učivo tématických celků PH se zařazuje v souladu 

s potřebami organismu žáků, jejich motoriky a se zájmy žáků ve všech ročnících.  

Základní organizační formou TV je vyučovací jednotka v rozsahu 45 min. 

V ročním plánu se počítá s 60 vyučovacími jednotkami při dvouhodinové variantě 

a s 99 vyučovacími jednotkami při tříhodinové variantě. 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

Učivo TV a tedy i PH na 1. stupni základní školy tvoří otevřený systém 

prostředků (poznatky, pohybové činnosti, organizační návyky atd.). které jsou 

předpokladem pro dosažení cíle TV na 1. stupni ZŠ. Přičemž cílem se rozumí 

proces neustálé tělesné a duševní  kultivace žáků při provádění konkrétních 

pohybových činností. 

 

2.2  Pohybové hry v Rámcově vzdělávacím programu pro ZŠ 

 

Tělesná výchova v Rámcově vzdělávacím programu (dále RVP ZV) spadá 

do vzdělávací oblasti „Člověk a jeho zdraví“. Vzdělávací obsah vzdělávacích 

oborů je tvořen  očekávanými výstupy a učivem. V rámci 1. stupně je vzdělávací 

obsah dále členěn na 1. období (1. až 3. ročník) a 2. období (4. až 5. ročník). 

Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené, využitelné 

v běžném životě a ověřitelné. Vymezují předpokládanou způsobilost využívat 

osvojené učivo v praktických situacích a v běžném životě. RVP ZV stanovuje 

očekávané výstupy na konci 3. ročníku (1. období) jako  nezávazné (orientační) 

a  na konci 5. ročníku (2. období) jako závazné. Vzdělávací obsah 

vzdělávacího oboru Tělesná výchova je realizován ve všech ročnících základního 

vzdělávání; časová dotace pro Tělesnou výchovu nesmí ze zdravotních 

a hygienických důvodů klesnout pod 2 hodiny týdně. 

 

1. období (1.- 3. třída) – očekávané výstupy 

• Žák by měl zvládat v souladu s jeho individuálními předpoklady  

jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné  

ve skupině a usilovat o jejich zlepšení. 

• Spolupracovat při jednoduchých týmových pohybových činnostech  

a soutěžích, uplatňovat hlavní zásady hygieny a bezpečnosti        

při pohybových činnostech ve známých prostorech školy. 

• Reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její   

organizaci aj. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

2. období (4 - 5. třída) – očekávané výstupy 

• Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované  

pohybové dovednosti, vytváří varianty osvojených PH. 

• Jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná  a označí 

zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje,  respektuje 

při pohybových činnostech opačné pohlaví aj. 

 

Do učiva zahrnuje činnosti ovlivňující zdraví (rozvoj různých forem rychlosti, 

vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, bezpečnost při pohybových 

činnostech aj.), činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

(PH s různým zaměřením, netradiční PH a aktivity, využití hraček a netradičního 

náčiní při cvičení, pohybová tvořivost, průpravné úpoly – přetahy a přetlaky, 

základy sportovních her – manipulace s míčem, či jiným herním náčiním 

odpovídají velikosti a hmotnosti, spolupráce ve hře, průpravné hry, aj.) 

a v poslední řadě činnosti podporující pohybové učení (komunikace v TV –

základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, 

organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve známém prostředí, 

zásady jednání a chování – fair-play, pravidla zjednodušených osvojovaných 

pohybových dovedností – her, závodů, soutěží aj. 

 

2.3  Zařazení pohybových her v hodině tělesné výchovy 

 

Pohybová hra by u dětí mladšího školního věku měla být zařazena skoro 

v každé hodině tělesné výchovy. Je chápána jako učivo, které je součástí obsahu 

učiva školní tělesné výchovy. Nadměrné používání pohybových her však může mít 

stejný, popřípadě horší, negativní důsledek (ztráta zájmu, motivace apod.), jako 

jejich málo časté zařazování. Zapletal, M. (1987) uvádí že v jedné vyučovací 

jednotce plně postačí zařazení 2-3 pohybových her. Zdeněk, D. (1960) je názoru, 

že pro jeden ročník si učitel vystačí s počtem nejvýše 20 her. 

Aby však byly hry funkční, musí vedoucí hry – učitel(ka), vybrat adekvátní PH 

do odpovídající části jednotky TV, vcítit se do světa hry dětí a pochopit jejich stav 

potřeby. Potřeby a požadavky žáků na PH v 1.ročníku, 2. i 3. ročníku či 4. (možná 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

i v 5.) ročníku jsou rozdílné Základním kritériem při výběru a realizaci PH jsou 

potřeby žáků a pedagoga v dané části hodiny TV. 

 

Pro úvodní část hodiny se volí hry nejjednodušší, nevyžadující velkého 

organizování, zaměstnávající všechny žáky. Cílem úvodní části hodiny je zahřátí 

organismu a připravení žáků na další činnost. Do této části jednotky TV 

se doporučují zařazovat PH charakteru honiček. Pohybová hra by v úvodní části 

hodiny neměla trvat příliš dlouho, ne více než 2-3 minuty. Měla by umožňovat hru 

všem žákům bez vyloučení, kdykoliv hru ukončit, mít jednoduchá pravidla, 

motivovat žáky a fyziologické zatížení udržet v hranicích mezi 155 až 170 

tepy/min. Vyšší hodnoty srdeční frekvence nebo dokonce nejvyšší hodnoty 

srdeční frekvence v úvodní části hodiny mají jak uvádí Mazal (1990) negativní vliv 

na konfiguraci intenzity zatížení v jednotce TV. Žáci tak od maximálního zatížení 

dosaženého často několik minut po zahájení hodiny TV relaxují a o podobné 

zatížení již nemají zájem, chybí jim i potřebná výkonnost k jejímu zopakování. 

Obsahem PH v této části hodiny je především lokomoce, nepatří sem hry 

vyžadující silové napětí, ani štafetové hry. 

 

Do hlavní části hodiny se zařazují hry, které nacvičujeme. Hry, které rozvíjí 

pohybové schopnosti (sílu, rychlost, obratnost a vytrvalost) i pohybové dovednosti. 

Volba hry musí být v souladu s úkolem hlavní části hodiny, proto není nutné, 

pokud tomu tak není do hlavní části pohybovou hru zařadit. Zařazujeme do ní PH 

se střední až velmi vysokou intenzitou zatížení. Srdeční frekvence by se měla 

pohybovat mezi 160 až 210 tepy/min. . Vhodné je zařazení PH charakteru úpolů, 

míčového, atletického apod. , které splňují požadavky této části jednotky 

TV. Nebojíme se zařadit  PH typu náročnější honičky, kterou lze žáky velmi rychle 

aktivizovat a vhodně zatížit. 

 

V závěrečné části by měla PH směřovat k uklidnění organismu žáků, snížení 

jejich agresivity, vzrušení a soupeření. Snahou je snížit srdeční frekvenci 

pod 140 tepů/min. , zařazovat hry, které lze kdykoliv ukončit a mající jednoduchá 

pravidla. Hry v závěrečné části se vyznačují tím, že obsahují lehčí činnosti, nebo 

tím, že v pohybu je pouze část účastníků a ostatní jsou v klidu. Vhodně zvolená 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

pohybová hra by měla v závěru hodiny vytvořit atmosféru pohody a motivovat  

žáky k příštím aktivitám. 

Naprostou většinu pohybových her lze však upravit tak, že je lze využít 

v kterékoli části jednotky TV. Učitel by se neměl bát zařazovat do hodin TV jak hry 

známé, tak hry nové. K osvědčeným hrám se vracet nejen proto, že jsou u žáků 

oblíbené, ale i z důvodu plného rozvinutí žáků, které nastává až po několikátém 

zopakování hry, neboť hráči již zvládnou nejen pohybovou techniku, ale i správnou 

hráčskou taktiku. Stejnou PH opakujeme s malými změnami či obměnami 

několikrát. Vhodný počet opakování nelze přesně stanovit, ale jak uvádí Mazal, F. 

(Metodická příloha časopisu „Pohyb je život“ 3/2001), většinou opakujeme hru 

pětkrát až šestkrát. Dříve než hráči sami ztratí ke hře vztah, přestaneme 

ji realizovat a nahradíme ji hrou novou. Zařazení neznámých her zase vnáší 

do hodiny vzruch a pocit změny. Dobrá je spolupráce učitele s dětmi při tvorbě 

nových her. Zájem dětí zvyšuje také přitažlivý nebo cizojazyčný název hry i znalost 

z dějin nově uváděné hry, kterou učitel žákům nastíní. 

 
 

2.4  Uplatnění pohybových her na 1. stupni ZŠ 
 

1. ročník    

V první třídě je základním úkolem PH pomoci žákům k co nejméně 

problémovému přechodu mezi režimem v mateřské škole a školními povinnostmi 

na škole základní. Seznámení se školními povinnostmi je pro některé prvňáčky 

náročné a použitím PH, které znají z MŠ, jim je umožněno vrátit se 

do pohodového prostředí. Obrovský nárůst povinností, zákazů a nových sociálních 

činností děti zvládnou na různé úrovni. Poznání, že hra a práce jsou trvale různé 

činnosti v lidském životě, zbrzdí tvořivý rozvoj dítěte, umožní mu však snadnější 

socializaci. 

 

2. ročník 

V tomto ročníku se pokračuje pomocí PH k upevňování smyslu podřízenosti, 

nadřízenosti, významu poznání pravidel, spolupráce a podobně. Děti si již zvykly 

na školní prostředí, začínají školu brát jako své pracoviště. Stále převažují PH 

s velkým rozsahem pohybu. Děti jsou schopny snášet stále vyšší zatížení 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

vyvolané pohybovou hrou. Mnoho kladných zkušeností je s uplatněním kreativně 

kooperačních aktivit a her v tomto věku. Děti vymýšlí hry bez zábran a jsou velmi 

rychle schopny akceptovat odpovědnost za navržené náměty. Již od 2 ročníku 

usilují děti o účelné jednání, postupně spojují své zájmy se zájmy skupiny. 

 

3. a 4. ročník 

V těchto ročnících je realizováno více PH se soutěžením, zdůrazňují se práva 

i odpovědnost, častěji se zařazují náročnější herní dovednosti. V tomto věku jsou 

děti schopny adekvátně ocenit svůj i spoluhráčův či protivníkův úspěch. Umějí 

lépe využít pravidla PH. Soustředěnost na prováděnou činnost v PH je velmi 

vysoká. Některé PH trvají mnohem delší dobu, než několik minut. Příhoda (1967) 

uvádí zjištěné soustředění na činnost již u šestiletého dítěte po dobu 96 minut.   

 

5. ročník 

Percepce je v tomto ročníku spjata s pohybovým rozvojem. Vnímání a cítění 

žáků je zaměřenější, objevují se konkrétní pokusy dětí odstranit příčiny chyb 

ve hrách. V tomto a dalším období by se mělo diferencovat zatížení nejen podle 

fyzické zdatnosti, ale též podle pohlaví žáků. Hra kolektivní převládá nad hrou 

individuální. Hojně se zařazují míčové hry s házením, chytáním a zasahováním; 

tyto dovednosti se poté u sportovních her na 2. stupni ZŠ předpokládají. Výhodu 

v PH mají žáci, kteří mají zkušenosti s nějakým druhem sportu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

3.  Příprava na hru  
 
 
3.1  Výběr pohybové hry 

 

Při výběru PH ve školní TV  by měl učitel 1. stupně ZŠ přihlížet nejen k zájmu 

a stavu žáka, k jeho psychickému, fyzickému a sociálnímu rozvoji, ale i k dalším 

faktorům, které na PH působí a dříve či později je ovlivní. Výběr hry je určen 

především přípravou a zkušeností vyučujícího, mírou jeho znalostí pohybových 

her, jeho organizačními a komunikačními schopnostmi a dovednostmi. 

Pohybová hra by měla navazovat (pokud není první a jejím cílem je změnit 

atmosféru), na předcházející činnost, být v souladu s celkovým záměrem 

pohybové aktivity. Nedoporučuje se tedy vybírat hru podle momentálního nápadu, 

z intuice vycházíme pouze částečně. 

Obsah hry by měl odpovídat úrovni dovedností a věku hráčů, jejich 

psychomotorickým schopnostem, počtu, podmínkám pro hru a hernímu prostoru. 

Pohybová hra musí být pro všechny hráče a pokud pravidla hry umožní vyloučení, 

měli bychom po dočasném vyloučení umožnit návrat hráče. Jen tehdy, kdy je 

vhodné zdůraznit, že lze zvítězit a hra sama nabízí nenásilné ukončení, volíme 

pohybovou hru s možným vyřazením hráče do konce hry. 

Charakter hry je často ovlivněn kvalitou pomůcek a náčiní. Učitel by neměl 

nikdy zapomínat, že děti mají menší tělesné proporce (např. menší dlaně) než 

dospělí a zvolit pro hru vždy pomůcky, odpovídající jejich možnostem 

(např. použití volejbalového míče na házení v 1. a 5. třídě) 

Organizace, popis hry a pravidla by měla být co nejstručnější. Musí však 

splňovat nejdůležitější podmínku komunikace s hráči, musí motivovat ke hře, 

vzbudit zájem a chuť si hru zahrát. Je jedno zda kooperací či soupeřením. Učitel 

musí prezentací hry navodit chuť, touhu zúčastnit se hry.  

Znakem kvalitního učitele i hry je umění nezatížit všechny hráče ve hře stejně. 

Zkušený učitel zařazuje do náročných funkcí většinou nejlepší a nejaktivnější 

hráče. Je však vždy potřebné zvážit všechny okolnosti, někdy je lepší, když učitel 

upraví pravidla a zařadí do určitých funkcí ty žáky, které potřebuje ovlivnit. 

Pokud se hra nepovede, vybírá učitel hru další, ze zásobníku, který má vždy 

po ruce.   



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

Pokud je ukázka hry před samotnou hrou potřebná (vzhledem k věku žáků, 

složitosti), předvede ji učitel spolu s vybranými hráči. Výklad každé složitější nebo 

neobvyklé hry se provádí ve tvaru podobném budoucí hře. 

Hodnocení aktivit hráčů i zhodnocení hry hráče uspokojuje, nepřímo 

zdůrazňuje důležitost realizované aktivity a motivuje k další hře. Proto by nikdy 

nemělo chybět. 

Vodítkem pro odstranění možných problémů a potíží, které se při výběru 

a zejména v průběhu pohybové hry mohou vyskytnout může být schéma, které 

uvedl Mazal (1990). Na základě zkušeností mnoha autorů i poznatků z praxe 

sepsal určité zásady optimálního výběru, formulované do otázek, které slouží 

učiteli při výběru nejvhodnější hry. Schéma je uvedeno v příloze č. 2 . 

 

3.2  Herní území 

 

Dostatečná velikost plochy, přiměřená teplota a osvětlení hracího prostoru je 

při realizaci PH nezbytností. V tělocvičnách je podmínkou pro hru čistý a suchý 

povrch a dostatečná vzdálenost hrací plochy od všech předmětů, které mohou při 

hře překážet a mohou být nebezpečné. Pokud jsme v terénu (na hřišti), 

preferujeme pro uskutečnění PH travnatou plochu před škvárou či pískem. 

Také vyznačení prostoru před každou hrou je záležitost velmi jednoduchá 

a důležitá. Často stačí využít čar na ploše tělocvičny, nebo pomocí předmětů 

(kuželů, laviček atd.) vyznačit prostor pro hru. 

 

3.3  Využití pomůcek 

 

Mnoho PH nevyžaduje při své realizaci žádné pomůcky, při jiných se uplatní 

běžné náčiní a nářadí, které bývá ve vybavení každé tělocvičny. Větší množství 

a variabilita pomůcek však není u PH vždy přínosem. Mazal. F. (Pohybové 

hry a hraní, 2001) říká, že optimální jsou PH bez pomůcek, či s využitím 

nejjednodušších pomůcek, a hry, které lze hrát hned a bez pomůcek považuje 

za vůbec nejlepší. 

Nejpoužívanějšími pomůckami v PH jsou míče, šerpy (stuhy), švihadla, 

obruče, lana, drátěnky a kuželky. Různé druhy míčů jsou nejen nezbytností, ale 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

také nutností. Míče musí být vždy připravené, čisté a dobře nahuštěné. Často je 

negativním dojmem ze hry vyvolán právě použití nevhodných míčů. Vždy je nutné 

zvážit jejich velikost, hmotnost a kvalitu. Míčové hry dětí mladšího školního věku 

též vyžadují využití míčů, jenž jsou vhodné pro daný obsah PH a které žák bez 

problémů uchopí do rukou. Nejen při házení, ale při všech hrách, zejména 

v menším prostoru, se výborně osvědčují molitanové míčky různých velikostí nebo 

umělohmotné drátěnky, jenž jsou lehké, nezakutálejí se a jsou hygienické (stačí je 

pouze vyprat). Jsou-li navíc k dispozici barevné, jejich využití ve hře se znásobí. 

Další pomůcka, tzv. pešek, se využívá na označení hráčů, při honičkách, ale 

při házení nebo podávání.  

Při potřebě rozdělit hráče na několik družstev i pro usnadnění sledování 

průběhu PH se žáci označí různobarevnými šerpami (stuhami). Doporučované 

rozlišovací vesty se nepovažují za nejlepší, vzhledem k jejich často nevhodné 

velikosti a špatné údržbě. Např. pro PH typu vybíjených se doporučují lehké míče 

pro minivolejbal. Nevhodné jsou v tomto období míče na házenou, měkké gumové 

míče či míče na košíkovou (klasické velikosti). Píšťalka v ruce učitele je při hře 

dobrým prostředkem pro zvládnutí situace.  

 

3.4  Zajištění bezpečnosti při realizaci PH 

 

Do dobré organizace patří zajištění bezpečnosti žáků v průběhu hry. 

Základním předpokladem pro bezpečný průběh hry je vhodná hrací plocha. Jak 

v tělocvičně tak v terénu musíme zajistit bezpečnost hráčů, odstranit nevhodné 

a nebezpečné předměty apod. Pomůcky a všechen používaný materiál musí být 

v pořádku a před hrou zkontrolován. U použití nářadí či náčiní v PH musí učitel 

vždy zvážit jeho velikost, hmotnost a kvalitu. Dbáme též na dobré obutí (pevnou 

a zavázanou obuv), vhodné oblečení a sundání různých doplňků (hodinky, řetízky, 

náušnice).  

Je dobré naučit žáky, jak se mají v tělocvičně a na hrací ploše bezpečně 

pohybovat. Nemůžeme očekávat, že to budou dělat bez náležité instrukce. 

Upozorníme na potenciální rizika, okolnosti, které je třeba mít na zřeteli, aby 

se žáci vyhnuly kolizím a úrazům. Mladší děti naučíme nejprve pohybovat se 

ve volném prostoru pomaleji, když se jejich dovednosti zlepší, přidáme k činnosti 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

další prvky, jako je změna rychlosti, změna směru, přidávání pomůcek aj. Stupeň 

obtížnosti hry musí odpovídat úrovni skupiny. Učitel průběh hru vždy pečlivě 

sleduje, a to z místa, odkud vidí na všechny žáky;zásadně nesmí mít nikdy žádné 

družstvo či žáka za zády.  

Učitel musí brát vždy v úvahu také zdravotní stav žáků. Zdravotní problémy 

jednotlivých žáků, by měl znát ze školních záznamů nebo informací od rodičů. 

Spolupráce s rodiči a dítětem je velmi důležitá. Vždy, když učitel obdrží z domova 

nějaké sdělení týkající se zdravotního stavu některého z žáků, musí jej brát 

bezpodmínečně v úvahu. Pro žáky se zdravotními problémy může učitel jednotlivé 

hry a cvičení upravit nebo jim nabídnout jinou náhradní činnost.  

Bezpečnost  žáků je vždy na prvním místě. Při realizaci PH nelze úplně rizika 

vyloučit, a to jak rizika zranění, tak rizika ve sféře sociální a emocionální. 

Povinností učitele je však udělat vše pro to, aby se těmto rizikům vyvaroval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

4.  Organizace pohybové hry 

 
 
4.1  Rozdělení hráčů do družstev, týmů, volba kapitánů 

 

Rychlá, pohotová organizace hry je důležitým předpokladem pro úspěšný 

průběh hry. Znamená to vybrat do funkcí ve hře vhodné typy žáků a rozmístit 

hráče. Volba skupin a týmů pro hraní je jedním z důležitých faktorů, které 

rozhodují o úspěšnosti celé hry. Při volbě do funkce (kapitána, vyvolávače, honiče, 

vedoucího hry apod.) je nutné přihlížet k výkonnosti žáka, jeho charakterovým 

vlastnostem i předpokladům pro hru. Váhající a nerozhodný kapitán, honič apod. 

nepodněcuje ostatní hráče k činnosti. Role ve hře by měl převážně vybírat učitel 

vzhledem k dalším záměrům (zařazení slabšího žáka do funkce – povzbuzení 

atd.).  

Pohybové hry mohou být hrány ve stálých, nebo příležitostných družstvech. 

Při rozdělování žáků do skupin se snažíme, aby skupiny byly stejné nejen 

početně, ale také výkonnostně a herně. Vyrovnanost zvyšuje motivaci i zapojení 

žáků do hry. Zapletal, M. (Velká encyklopedie her, 1987) doporučuje rozdělit žáky 

do stálých menších kolektivů, které budou při hrách vystupovat jako družstva. 

Každý žák tak od začátku školního věku ví, do které poloviny (skupiny) hráčů patří 

a zná své spoluhráče v družstvu. Pokud někdo z družstva v hodině chybí 

a plánovaná hra vyžaduje stejně početné týmy, provede učitel jen malé dočasné 

přesuny, které zaberou méně času než opětovné rozdělování hráčů před každou 

hrou.  

Je mnoho způsobů, jak rozdělit větší skupinu na malá družstva nebo týmy. 

Řada učitelů na ně zapomíná a zůstává u stále u stejného způsobu rozdělení. 

Jedním z nich je např. volba kapitánů, kteří si postupně vybírají členy svého 

družstva. Pokud učitel rozděluje děti tímto způsobem, je vhodné jak doporučuje 

Zdeněk (1960), aby kapitáni vybírali své spoluhráče až do dvou třetin počtu hráčů, 

zbývající třetina jim je přidělena na základě rozpočítání nebo náhodně. Varianta 

dělení do družstev podle volby kapitánů však patří mezi nejhorší a pokud je to jen 

trochu možné, raději volíme jinou. 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

K jednoduchým variantám dělení dětí do družstev patří: 

 

• Podle oblečení – světlí proti tmavým (děti rozdělíme podle  

 převažující barvy  oblečení). 

 

• Rozpočítáním – děti jsou rozpočítané (ať již samy, nebo učitelem)  

 na prvé a druhé nebo do tolika skupin, kolik je potřeba. 

 

• Podle velikosti – děti jsou rozděleny podle výšky na velké, malé  

 (nevhodné u her s fyzickým kontaktem). 

 

• Na základě barev – podle barvy vlasů, očí, popřípadě podle výběru  

 nebo obliby barev. 

 

• Podle rozhodnutí učitele a zaměření hry – učitel rozdělí skupinu  

podle vlastního uvážení, na základě předchozích informací a znalosti žáků. 

 

Důležitým momentem při rozdělování dětí do skupin je rychlost. Přednost by 

mělo mít takové dělení, které je co nejrychlejší. Nesmíme připustit, aby se žáci 

několik minut dohadovali kdo s kým bude hrát. Dalším nezbytným požadavkem je 

také to, že se hry musí účastnit všichni hráči. Nemůžeme nikdy říci slabším 

hráčům, aby se nyní na chvilku posadili a dívali se. Jednoduše řečeno, pokud má 

být hra úspěšná, každý její člen si při ní musí hrát. A čím je větší toto zapojení 

(tzv. participace), tím lépe. 

 

4.2  Uvedení hry 

 

   Při zadávání her si učitel musí dobře rozmyslet to, jak chce pravidla 

strukturovat. Mluví v jednoduchých větách. Rozmyslí si strukturu a posloupnost 

výkladu, který by měl být stručný, jasný a výstižný. Nesmí zapomenout na důležité 

informace pro realizaci hry. Na dobrém uvedení hry závisí úspěšnost její realizace. 

Stručné sdělení názvu hry a popis je před každou hrou samozřejmostí. 

Při zadávání hry žáky upozorníme, aby nám neskákali do řeči. Zdůrazníme 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

pravidla i to, jakým způsobem hra končí. Informujeme žáky o všech signálech, 

které jsou během hry použity. Dbáme také na správnou výslovnost, intonaci 

a barvu hlasu.  Je dobré si uvědomit, že ne vše co je nám jasné, musí být jasné 

i ostatním. Proto se na závěr dává prostor dotazům. Po výkladu pravidel jim dáme 

možnost klást otázky. Abychom se ujistili, zda žáci pravidla hry pochopili, zeptáme 

se stručně některých žáků na obsah a pravidla hry.  

 

Libovolnou hru lze vysvětlit podle schématu, který uvedl Mazal, F. (Sportovní 

příprava VI, – Pohybové hry dětí I., 1990) 

 

• Název hry (lze i díl hry) 

• Role hráčů, jejich pozice 

• Průběh hry 

• Eventuální vítěz ve hře 

• Pravidla hry 

 

Při zadávání her si učitel udržujeme oční kontakt střídavě se všemi účastníky. 

Žáky si při tom může rozmístit následující způsoby: 

 

a) V řadě (tradiční) – učitel je čelem ke skupině, výhodné pro udržení očního 

kontaktu. 

 

 

                                                               

                               

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

 

b) V půlkruhu – je méně formální variantou, také je výhodné pro udržení 

očního kontaktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      c)      Do tvaru „V“ – viz. uspořádaní do půlkruhu. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      d)     V kruhu – snadněji odbouráme bariéry, je však problém udržovat dobrý 

oční kontakt, protože vždy stojí učitel k někomu zády. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

 

 

      e)    Učitel je součástí kruhu – lépe se udržuje oční kontakt než při kruhovém 

uspořádání. Toto uspořádání je vhodné k navázání bližších vztahů se členy 

skupiny. 

 

 

 

                  

 

 

 

 

        

f)       Volná formace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U některých her je vhodné doprovázet výklad pravidel ukázkami hry, případně 

sehrát hru ukázkově, třeba s menším počtem dětí. Celou hru je vhodné nejprve 

provést nezávodivě, teprve poté se odstartuje PH naostro. Jakmile hru žáci 

zvládnou, snahou učitele je zbytečně do ní nezasahovat.  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

4.3  Pravidla pohybových her, pravidlo fair play 

 

Každá pohybová hra probíhá v určitém čase a vymezeném prostoru, děj hry 

probíhá v souladu s organizací a popisem hry podle určitých, předem dohodnutých 

podmínek. Ty jsou stanoveny pravidly. 

Pravidla mají určitou pedagogickou, didaktickou a metodickou funkci. 

Do pravidel je koncentrována obsahová informace každé hry. Proto počáteční 

informovanost, organizace pohybové hry i znalost pravidel je nezbytným 

předpokladem dobrého průběhu hry.  

Svou pružností a možností okamžité změny pravidel před hrou podle potřeb 

se pravidla pohybových her liší od pravidel sportovních her, jenž jsou mezinárodně 

platná a dlouhodoběji neměnná. PH je tedy vzhledem k měnícím se podmínkám 

určitým originálem. Změní-li se počet hráčů, velikost hřiště, pomůcky, čas apod., je 

nezbytné upravit funkce a pravidla hry, aby byl charakter hry zachován stejně jako 

její úroveň. Pružnost pravidel umožňuje lepší využití PH nejen ve školní TV, ale 

kdekoliv. Tato pružnost změn však neplatí v právě hrané hře. Přesné dodržování 

několika málo pravidel v PH je zákonem, který žáci musí bezpodmínečně 

dodržovat.   

 

Pravidly učitel většinou určuje: 

• Prostor, čas, způsob hry, výsledek, tj. vítězství a prohru, popřípadě 

zásady výměny funkcí či vztahu. 

• Délku hry, možnost opakovat hru. 

• Zvětšení či zmenšení prostoru pro hru, počet hráčů. 

• Ztížit hru zkomplikováním pravidel či naopak ulehčit sjednocením            

           pravidla hry apod. 

 

Charakteristika pravidel PH pro žáky mladšího školního věku: 

• Přiměřená a měnitelná podle vyspělosti hráčů, podmínek a záměrů  

hry i potřeb učitele. 

• Předem stanovena a bezvýhradně dodržována. 

• Jednoduchá a jasná každému hráči, stručně, výstižně a krátce  

vysvětlitelná. 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

• Musí podporovat procvičení známé dovednosti. 

• Více než demokratická, spravedlivá ke každému stejně. 

• Snadno srozumitelná a proveditelná. 

• Sankce za jejich porušení jasně předem určena a vymáhána. 

• U dětí mladšího školního věku jsou volněji formulovaná.  

• Krátkodobá a většinou platná pouze po dobu hry, po dobu její  

existence. 

• Musí umožnit, aby vyhrál kdokoliv. 

• Každý hráč je dobrovolně dodržuje, podílí se na jejich kontrole  

           a současně spolurozhoduje. 

 

Pravidlo fair play 

Pohybová hra může některé žáky motivovat k sebekázni, obětavé spolupráci, 

poctivosti při dodržování pravidel, jiní při ní naopak mohou ztratit sebekontrolu, 

chovat se sobecky, projevovat sklon k podvádění a surovostem. Úkolem učitele je 

pěstovat ve svých žácích soustavně a důsledně smysl pro poctivou, čistou hru tzv. 

fair play. Každé porušování čisté hry se musí okamžitě stíhat tvrdým 

napomenutím, někdy i trestem (např. vyřazením ze hry). Učitel by měl vyzvedávat 

příklady správného jednání a nezapomínat na to i při závěrečném hodnocení hry. 

Žáci by měli mít na paměti, že vítězství, které nebylo dosaženo poctivou hrou, 

není vítězstvím, ale ve skutečnosti porážkou. Lepší je čestná prohra, než vítězství 

dosažené úskokem či podvodem. Právě proto by učitel neměl vítěze příliš 

vyzvedávat a při vyhlašování výsledků hry pochválit i ty, kteří neuspěli, ale 

statečně bojovali ze všech sil a poctivě dodržovali pravidla.  

 

4.4  Průběh a řízení hry 

 

Povelem učitele hra začíná. Učitel sleduje její průběh, dodržování pravidel, 

úroveň herních činností, chování žáků a dodržování bezpečnosti při hře. Jedním 

z nejdůležitějších úkolů učitele na 1. stupni ZŠ je ovládnout způsob či umění, jak 

vniknout do sféry herních situací dětí. Přímé zapojení učitele do hry se však 

nedoporučuje (kromě her, ve kterých činnosti sám řídí učitel). Výjimky jsou 

v 1. a 2. ročníku, popř. při hrách v závěrečné části jednotky TV.  



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

Jak již bylo uvedeno (str.23), v úvodní části hodiny TV převažují PH charakteru 

honiček. Ty lze ukončit v podstatě kdykoliv. Zásadní chybou, která negativně 

ovlivňuje průběh honičky, kde má „babu“ po celou dobu hry stejný hráč, je 

neoznačení honiče (např. rozlišovací vestou). V hlavní části jednotky TV mají hry 

jiný úkol, herní charakter a často ucelenou strukturu hry a její děj nelze většinou 

přerušit libovolně podle potřeby. Z tohoto důvodu je dobré, vytvořit si v hodině TV 

časovou rezervu pro eventuální prodloužení hry. V závěrečné části jsou obvykle 

realizovány hry pro uklidnění organismu žáků, které lze ukončit kdykoliv nebo 

ve velmi krátké době. 

  

Průběh hry lze též ovlivnit: 

• změnou délky PH nebo její četnosti opakování 

• zmenšením nebo zvětšením herního prostoru 

• změnou v činnostech (jiné chycení, osvobození apod.) či určení  

      jiných žáků do funkcí 

• přidáním jiných cviků, jiných prvků v pohybových činnostech  

• zjednodušením či zkomplikováním pravidel PH 

• používáním náčiní menší hmotnosti či rozměrů a naopak 

 

Další důležitou činností učitele pří řízení PH je vykonávání úlohy rozhodčího. 

Kromě rozhodování musí v průběhu hry ve vhodných okamžicích 

(např. při přerušení hry) usměrňovat jednotlivé hráče, opravovat chyby, pomáhat 

zapojit se do hry těm, kterým se to z různých důvodů nedaří. 

 

Nedostatky v praxi pohybových her   (Šebrle, 1992) 

• učitel nenechá hru dostatečně prožít, předčasně ji ukončuje, špatně  

      plánuje potřebný čas pro zahrání hry 

• nevyužívá se plně hry jako významného výchovného prostředku  

      a jako prostředku rozvíjení kladných sociálních vztahů mezi žáky 

• hra je dávána často pouze za odměnu místo toho, aby jejím  

      prostřednictvím byli vedeni žáci ke kázni 

• často se zakazuje dětem hlasité povzbuzování spoluhráčů 

• ukončení herního úkolu není spojeno s přechodem žáků do tichého  



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

ukázněného a předem určeného útvaru 

• nevhodně se používá her v počátečním nácviku pohybových  

      dovedností 

• hra nebývá dovedena do takového stupně osvojení, aby ji děti hrály  

i ve volných chvílích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

5.  Hodnocení pohybových her 

 

Již při samotné hře nešetříme pochvalami a vhodně je směřujeme 

ke konkrétním žákům. Žáky, kteří jsou vždy v popředí (u nichž není problém najít 

pozitivní momenty), nechválíme tolik, jako ty méně zdatné, kteří nemají k pohybu 

a cvičení ty správné dispozice. U těchto žáků by měl učitel cíleně vytvářet situace, 

kdy mohou být tyto děti úspěšné. Mohou být např. pomocníky učitele při 

předvádění pohybové hry, kapitány, okolo kterých se staví družstva nebo je učitel 

může i jen jednoduše pochválit za cvik, který se jim povedl. Jak tvrdí 

Zapletal, M.(1987) hra má smysl sama o sobě, pobaví, její výsledek není tak 

důležitý, proto by učitel neměl vítěze příliš vyzvedávat. Dobrý (1988) připomíná 

důležitost hodnocení nejen průběhu činnosti a jednotlivých časových intervalů, 

ale též hodnocení podle osobního zlepšení. 

Po každé pohybové hře nebo ucelené sérii her by mělo následovat 

zhodnocení celého průběhu. Doporučuje se, zejména u mladších ročníků, 

pochválit za dobré výkony a upozornit na záporné jevy. Při hodnocení je důležité 

ocenit nejen výkony v rychlosti, obratnosti a síle, ale i splnění úkolu hry, iniciativy 

hráčů, umění zařadit do hry již známé pohybové prvky. Zapletal, M. (1987) 

nezapomíná připomenout, že prostřednictvím hodnocení lze zvýšit účinek hry. 

Pokud  hodnocení spojíme s drobnou odměnou, žáci na tuto hru jen tak 

nezapomenou. Jak dále uvádí, může být touto odměnou kromě pochvaly malý 

neformální diplom, záznam na tabuli vítězů, jmenovka na desce třídních rekordů. 

Doporučuje učitelům vést si tabulky a posuvné žebříčky, které žáky silně motivují. 

Tyto doprovodné práce nemusí vykonávat pouze učitel, ale může je svěřit 

nejlepším a nejspolehlivějším žákům. 

Kritéria hodnocení pohybových her nejsou neměnná. Učitel je používá a mění 

podle výkonnosti, věku žáků a znalosti hry. Při seznámení s hrou se při prvních 

pokusech mladší žáci neúmyslně dopouštějí chyb a přestupků. V tomto případě 

přistupujeme k hodnocení výsledku pohybových her benevolentněji, s nadhledem. 

Lehké chyby, které vznikly spojením s nepatrnými odchylkami od stanoveného 

průběhu a cíle hry a které nemají zjevný vliv na výsledek hry, většinou tolerujeme 

(podle situace). Vyžadujeme však s naprostou samozřejmostí dodržování 

základních pravidel a zásady fair play. Je nemožné porovnávat výsledky 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

v opakované hře. Jsou totiž nejen změněny podmínky samotným opakováním, 

nebo malou úpravou, jsou také vyměněni klíčový hráči nebo změněna velikost 

hřiště, počet kroků apod. Informace o výsledcích hry, objasnění chyb žáků, 

doporučení jinak řešit vzniklé situace, mají velký význam výchovný i didaktický. 

Vedou žáky k sebehodnocení, kritickému myšlení, upevnění a pochopení pravidel 

a rozvíjení možností jejich využití.   

 

5.1  Reflexe jako prostředek hodnocení  

  

  Reflexe je řízený proces hodnocení aktivity nebo hry, který využívá 

zpětnovazebních informací k hledání širších souvislostí a významů. Učí nás vidět 

naše jednání a jeho působení prostřednictvím jednotlivých prožitků a zkušeností. 

Vede nás k tomu, abychom se z nich naučili co nejvíce. Reflexe je příležitostí, jak 

si v uvolněné herní atmosféře vyměnit názory s lidmi, kteří mají stejné zkušenosti 

a prožitky. Po absolvování určité pohybové hry se ohlížíme zpět, abychom hledali 

souvislosti mezi výsledkem hry a činností jednotlivců i celé skupiny. Srovnáváme 

své zkušenosti a prožitky s jinými členy skupiny. Zpřesňujeme jejich význam. 

S novou úrovní poznatků a zkušeností přistupujeme k dalším aktivitám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

5.2  Činnosti k hodnocení úspěšnosti pohybové hry 

 
• Barevná škála 

 

Každý hráč dostane před hrou barevné kartičky, např. zelenou, červenou, žlutou 

po skončení hry žáci zvednutím karty zhodnotí hru : 

o červená karta – hra se nelíbila vůbec 

o zelená karta – hra se velmi líbila 

o žlutá karta – hra se líbila tak napůl 

Účastníci zvedají karty zády do kruhu, aby se vyloučilo vzájemné ovlivňování. 

 

 

• Palec vzhůru  

 

Zvolíme si škálu, která vyjadřuje stupeň spokojenosti s výsledkem hry : 

o palec vzhůru – vše proběhlo výborně, podařila se práce v týmu 

o palec dolů – téměř nic se nepodařilo 

o palec vodorovně – uspokojivá práce skupiny 

 

 

• Ruce mluví 

 

Hráči sedí v kruhu, každý má k hodnocení 10 prstů. Na výzvu učitele se hráči 

vyjadřují k tomu, co právě prožili, ukázáním počtu prstů při zavřených očích. 

10 prstů znamená absolutní spokojenost a úspěch, žádný prst znamená naprostou 

nespokojenost či nezájem.  

 

• Výraz obličeje 

 

Pro každého hráče připravíme pět karet s obličeji vyjadřujícími svým výrazem  

různé stupně spokojenosti. Hráči se vyjadřují k jednotlivým mementům hry 

ukazováním odpovídajících karet. 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

• Diagram 

 

Na velkém papíru nebo tabuli bude na ose y vyznačena škála obliby 

či prospěšnosti od 0 do 10, na ose x jsou jednotlivé pohybové hry.  

Každý hráč vyjádří křížkem své hodnocení, poté spojí jednotlivé body a vytvoří 

diagram svých názorů. Skupinový diagram může být podkladem k závěrečnému 

hodnocení souboru her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existuje celá řada dalších činností pro reflexi a závěrečné hodnocení. Vedle 

klasické diskuse můžeme použít další přístupy jako např. dotazník, dramatické 

ztvárnění, výtvarné zpracování, natočení videa a promítání jej v průběhu 

hodnocení aj. Činnosti, které jsem uvedla patří po skončení hry nebo řetězce her 

k těm méně náročným na čas i pro uskutečnění. Dobře provedená reflexe může 

vytěžit mnoho užitečného i ze špatně provedené hry. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

6.  Diagnostika a pohybová hra 

 

Pohybová hra nám svým průběhem poskytuje zpětnou vazbu. Je známo, že 

prostřednictvím her lze poznat určitý stupeň úrovně dovedností a vlastností žáků. 

Nejčastěji tedy sledujeme výkon ve hře záměrným pozorováním, sledováním. 

Pozorování žáků ve hře má velký význam pro kontakt s dětmi jako skupinou 

i s každým žákem zvlášť. Je také jednou z možností zvyšování úrovně 

pedagogických schopností učitele, vede k lepšímu poznání žáků a má význam 

pro následující práci jak z hlediska  výchovy , tak i vzdělání. Sledujeme tedy 

chování a jednání hráčů, použitou taktiku, výběr možností, tvoření nových akcí 

a kombinací. Objektivita učitele je zde základním kritériem. Žákovo úsilí, 

dovednosti, rozhodování a jednání v herních situacích tvoří obraz, který učitel 

porovnává s projevy ostatních i s minulými poznatky.  

 

Pokud má učitel jistou úroveň znalostí a zkušeností, může si při projevu žáků 

všimnout mnoha charakteristik : 

 

• Všeobecný fyzický a psychický rozvoj dítěte a jeho úroveň. 

• Úroveň pohybových dovedností i pohybových schopností, přístup  

      k řešení herních situací. 

• Schopnost spojovat ve hře vlastnosti, schopnosti a dovednosti. 

• Projevení aktivity a iniciativy dítěte, projevy nerozhodnosti. 

• Kvalita a kvantita řešení herní situace individuálně nebo ve spolupráci. 

• Vztah k spoluhráčům i individuální vazby mezi hráči. 

• Vztah k osobním chybám i jejich nápravě při opakování hry. 

• Různé typy chování při řešení stresových situací, chování dítěte jako 

osobnosti, náročnost k sobě, chování při prohře či výhře a další aspekty. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

IV. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

7.  SESTAVENÍ ZÁSOBNÍKU DROBNÝCH POHYBOVÝCH HER    

PRO  ŽÁKY  1. STUPNĚ ZŠ 

 

Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit audiovizuální zásobník drobných 

pohybových her pro žáky mladšího školního věku. 

 

Dílčí cíle diplomové práce: 

 

1. Na základě analýzy dostupných pramenů provést výběr vhodných 

pohybových her. 

2. Vhodnost a proveditelnost výběru ověřit v praxi na několika ZŠ Libereckého 

kraje. 

3. Na základě pozorování, reflexe vlastní i jednotlivých žáků sestavit 

audiovizuální zásobník osvědčených pohybových her, který bude 

praktickou pomůckou pro učitele 1. stupně ZŠ. 

 

Praktická část diplomové práce se skládá ze tří částí. První část popisuje 

charakteristiku výzkumného vzorku, výsledky pozorování vybraných Základních 

škol Libereckého kraje, kde výzkum proběhl a výsledky reflexe žáků na jednotlivé 

pohybové hry. Některé výsledky jsme uvedly v několika přehledných grafech 

a tabulkách.  

Další část obsahuje již vybraný soubor 80 drobných pohybových her a jejich 

variant,  které se ve výzkumu osvědčily a měly jak u dětí, tak u učitelů pozitivní 

odezvu. Soubor pohybových her jsme vytvořily na základě rozboru odborné 

literatury, zkušeností z pedagogické praxe a  poznatků, které autorka získala 

během studia na Technické univerzitě.  

K přehlednosti vybraného souboru 80 drobných pohybových her jsme vytvořily 

v programu Adobe photoshop grafické ikony, které usnadňují výběr pohybové hry 

a upřesňují možnosti využití dané aktivity. Význam jednotlivých ikon použitých 

v popisech her je uveden na str. 57-58. Hry jsme rozdělily podle jejich možného 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

zařazení do hodiny TV (PH do úvodní, hlavní a závěrečné části) a též i podle 

pohybového obsahu pohybové hry (hry míčové, bojové, skokanské, běžecké 

a na rozvoj pohyblivosti). Některé hry jsme dále doplnily již zmíněnými postřehy 

a doporučeními z praxe. 

Třetí část diplomové práce již zaznamenává konečnou podobu vytvořeného 

audiovizuálního zásobníku drobných pohybových her, který je k diplomové práci 

přiložen na nosiči cd a může se stát praktickou pomůckou pro učitele na 1. stupni 

ZŠ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

8.  USKUTEČNĚNÍ VÝZKUMU 

 

Pro uskutečnění výzkumu jsme záměrně vybraly čtyři různé Základní školy 

v Libereckém kraji, odlišné jak svou velikostí, polohou, tak svým zaměřením. První 

z nich, Základní škola v Raspenavě, je též jedinou školou v této malé obci. Druhou 

vybranou školou se stala jedna z největších sídlištních škol Libereckého kraje, ZŠ 

Dobiášova, která se od 2. stupně specializuje na sport a její materiální vybavení 

v této oblasti je na vysoké úrovni. Další školou, kde jsme výzkum použily 

s nejistým, za to zajímavým výsledkem byla Základní škola praktická Gollova 

v Liberci. Neměly jsme žádnou představu, jak výzkum v této speciální škole 

dopadne a proto nás výsledek velmi zajímal. Naše otázka zněla: „Dají se PH 

využít i ve třídě, kde je menší počet žáků a kde se často vyskytují výchovné 

problémy?“ Autorka si tuto školu vybrala i z důvodu své specializace na TU, kterou 

jsou právě specifické poruchy učení a chování. Poslední vybranou školou byla ZŠ 

Arbesova v Jablonci nad Nisou, jež autorka navštěvovala celou povinnou školní 

docházku a též zde absolvovala praxi v rámci 3. ročníku Pedagogické fakulty. 

K výzkumu též přispěla celá pedagogická praxe v rámci TU, při níž autorka měla 

možnost získávat zkušenosti a  inspiraci k napsání této diplomové práce.  

 
 
8.1  Základní škola v Raspenavě 
 

Výzkum jsme uskutečnily v 5 třídě. Třídu navštěvuje celkem 17 dětí s téměř 

stejným počtem chlapců a dívek (chlapců 8, dívek 9). Dva žáci jsou s integrací 

specifických poruch učení. Jeden žák má výchovné problémy.  

Při výzkumu se v této třídě objevila řada problémů, jak v samotné realizaci PH, tak 

v následném hodnocení. Prvním a dosti závažným problémem se stal fakt, že třída 

se neměla možnost s PH vůbec v tělesné výchově seznámit. Celé čtyři roky byly 

děti zvyklé hrát jen pohybové hry typu vybíjené a jejich znalost jiných PH byla 

mizivá. Až změna učitelky na začátku tohoto školního roku se stala pro děti 

pozitivní změnou v náplni a pestrosti hodin tělesné výchovy. Stále byl však jejich 

přístup k jednotlivým PH převážně neochotný. Děti potřebovaly dostatečnou 

motivaci, aby se hry účastnily. Třída celkově neměla smysl pro fair-play, při hře se 

často objevovaly přestupky v dodržování pravidel. Celkové hodnocení nebrali 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

někteří žáci vážně a dělali si z něj legraci. Pro objektivitu hodnocení jsme musely 

vybrat výsledky pouze od žáků, kteří jednotlivé hry ohodnotily zcela upřímně. 

Na základě jednotlivých diagramů úspěšnosti od většiny žáků jsme 

k závěrečnému hodnocení vytvořily výsledný skupinový diagram celé třídy 

(viz.str.50). 

 

8.2  Základní škola Dobiášova v Liberci 
 

Výzkum jsme uskutečnily ve 3. B, kterou navštěvuje 21 dětí, z toho 14 dívek 

a 7 kluků.  

Třída se projevila jako bezkonfliktní, kamarádský kolektiv, který při sobě drží již 

od začátku školní docházky. Do jednotlivých pohybových aktivit se všichni žáci 

zapojili s radostí a nadšením. V této třídě jsem se nesetkaly s žádným 

závažnějším problémem jak v realizaci PH či jejich reflexi. 

Při následném hodnocení souboru PH jsme využily aktivitu „Palec vzhůru“, kdy 

se žáci vyjadřovali k jednotlivým hrám prostřednictvím pohybu palce, který 

vyjadřoval stupeň spokojenosti s PH.  

 
 
8.3   Základní škola praktická Gollova v Liberci 

Výzkum jsme provedly ve 3. třídě, která má celkem 7 dětí, z toho 5 chlapců 

a 2 dívky. Třída je složena z dětí, u kterých je evidentní, že pochází z různého 

sociálního prostředí. Čtyři žáci jsou romského původu, z toho dva jsou sourozenci. 

Jeden žák nastoupil na Gollovu hned od první třídy, tedy šel hned do speciální ZŠ, 

ostatní žáci navštěvovali klasickou ZŠ a byli na ni přeřazeni. Jsou zde převážně 

děti, které z různých důvodů nezvládaly výuku v běžné ZŠ. Většina má jednu nebo 

i více specifických poruch učení – objevuje se zde dysgrafie, dyslexie i dyskalkulie. 

Dalším důvodem přeřazení na tuto speciální školu byly výchovné problémy, které 

tyto děti mají. Jeden žák je medikovaný prášky na hyperaktivitu. Každé z dětí má 

také minimálně jeden posudek z  Pedagogicko psychologické poradny. Většina 

žáků trpí poruchou pozornosti. Děti nevydrží příliš dlouho u jedné aktivity, vyžadují 

neustálou motivaci, dohled a hlavně podporu, aby v dané činnosti pokračovaly. 

Změna činností je u těchto dětí nutností. Nezbytná je také pohotovost učitelky, 

která vyžaduje okamžitou změnu činnosti v případě, kdy žákům činnost nejde 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

nebo ji dělat odmítají. Všechny žáky trápí řečový deficit a neumí se řečovým 

projevem přesně vyjádřit. Vyučování málokdy probíhá v tichu, klidu, pohodě. Žáci 

neustále řeší, co je zrovna napadne a ne vždy správně rozlišují, co do výuky patří 

a co ne. Úplně jim chybí návyky a ohleduplnost k ostatním. Hry a tělesnou 

výchovu mají rádi.  

Z vybraného souboru PH jsme k výzkumu v této třídě vybraly hry 

s jednoduchými pravidly a hry, které nejsou příliš časově náročné.  I přesto se 

u některých her vyskytl problém, že i po několikátém vysvětlení pravidel to 

polovina žáků udělala jinak. V tomto momentě jsme děti nechaly hrát hru tak 

(pokud to bylo možné), jak ji zavedly. Žáci si chybu neuvědomili, v tu chvíli je to 

bavilo, což byl pro nás velký úspěch. Jednalo se zejména o různé honičky, u nichž 

nemusíme být při dodržování pravidel v případě této třídy tak důslední. Dalším 

problémem tohoto výzkumného vzorku byla přílišná zaujatost na určitý pohyb 

a následné potíže soustředit se na ostatní. U PH s během (např. Pohybová 

empatie), kde mimo něj musí žáci něco říkat či vymýšlet, se děti soustředily hlavně 

na běh, ostatní je již nezajímalo. Vysvětlení a sdělení pravidel od samotných žáků 

bylo z důvodu řečového deficitu nereálné.  Fair-play jim není úplně vlastní. 

Mnohdy se stává, že podvedou jen z  důvodu, aby na sebe upozornily a učitel si 

jich všiml. 

Děti se projevily jako hravé, soutěživé, ale každé z nich muselo aspoň na chvíli 

ve hře zažít úspěch. Pokud jej nezažily, odmítly hru dále hrát a to doslova. Úspěch 

druhých tito žáci nechápali a netolerovali. U řady z nich se projevila jejich 

egocentričnost, sobeckost. Vadilo jim , když někdo něco měl, vyhrál a nebyly to 

právě oni (např. u hry Myška předmět nekoloval a žákyně jej držela v rukou 

po celou dobu hry). Jejich vnitřní motivace byla velmi chabá. Pak už záleželo 

na učiteli, jak zasáhne a rozumně jim vysvětlí, proč se do hry vrátit. Veškerá 

činnost této třídy se točila kolem odměňování a otázka: „Co za to dostanu?“ byla 

několikrát vyřčena již před samotnou aktivitou. Proto jsme využily razítek, nálepek 

a dalších druhů odměn, které v dětech zbudily zájem. Protože má každý žák této 

třídy jiné schopnosti, každý zvládne něco jiného, hry musely být promyšlené tak, 

abychom žádného žáka neznevýhodnily.  

Zajištění bezpečnosti bylo u těchto dětí opravdu na prvním místě. Většina žáků 

si své nevhodné chování neuvědomuje (např. místo plácnutí žáka rovnou povalí 

na zem), a proto je na učiteli, jak se možnosti rychlého zranění vyvaruje a omezí ji 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

na minimum. Proto bychom doporučily se u těchto dětí vyhnout všem hrám 

s bojovým obsahem. K hodnocení souboru PH jsem vybraly jednu 

z nejjednodušších činností – „Barevnou škálu“ (viz. str. 50). 

Nejúčinnější motivací se v této třídě stalo samotné zapojení učitelky 

do probíhající aktivity. Jsme tedy názoru, že pokud učitel zná dostatek vhodných 

PH, jejich možnosti úprav pro danou třídu a dovede využít vhodné motivace 

k zapojení žáků do hry, jsou PH i v této speciální třídě jedním z nejpřitažlivějších 

a neúčinnějších prostředků nejen školní tělesné výchovy.  

  

8.4   ZŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou 

Soubor pohybových her jsme vyzkoušely v 5. třídě této školy, kterou 

navštěvuje 21 dětí, z toho 13 dívek a zbytek chlapců.  

Přestože byly žáci velice soutěživého a hravého charakteru, při realizaci her se 

projevil jeden zásadní problém – neschopnost jakéhokoli fyzického kontaktu 

většiny žáků s dalšími spolužáky. V pohybových hrách, kde je základním 

pravidlem držení se za ruce ve dvojici, trojici či v kruhu, nebo jiný bližší kontakt, 

děti odmítaly dané pravidlo dodržet a hru dále hrát.  Jak jsme se přesvědčily, 

k tomuto momentu nedochází tehdy, je-li třída kompaktní, jak tomu bylo u ZŠ 

Dobiášova. Separace na třídní skupiny se projevila v řadě dalších  pohybových 

her. Např. ve hře na „Molekuly“ se hlídali právě ti žáci, kteří spolu mají 

kamarádský vztah. Naznačilo to jak složení jednotlivých molekul, tak i přetahování 

kamarádů z jedné skupiny do druhé. Zjistily jsme tedy, že i prostřednictvím PH 

můžeme uskutečnit výborné sociometrické šetření v dané třídě.  

U této třídy, jako jediné, jsme se setkaly s pozitivem, že řadu realizovaných PH 

již třída znala a dokonce nás seznámila s jinými variacemi již nám známé hry.  

Negativním rysem třídy se stala až přílišná soutěživost některých žáků, kteří často 

neunesli  prohru a po nezdaru odmítali hru dále hrát. V PH, kde byla jedna či více 

hlavních rolí se naopak chtěli vystřídat všichni, což časové hledisko PH 

neumožňuje.      

Při reflexi na jednotlivé PH jsme použily hodnocení pomocí prstů –„Ruce 

mluví“, kde se žáci vyjádřili k tomu, co právě prožili, ukázáním počtu prstů se 

zavřenýma očima.  



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

9.  GRAFICKÝ ZÁZNAM VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 

 

ZŠ Gollova v Liberci 

Hodnocení souboru 4 pohybových her – „Barevná škála“ 

 

Názvy pohybových her: 

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec4 

Myška 1 2 4 

Pohybová empatie 1 2 4 

Zazděný 2 0 5 

Výměna dvojic 2 2 3 

 

 

ZŠ v Raspenavě 

Hodnocení souboru 21 pohybových her – „Diagram“ 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

ZŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou 

Hodnocení souboru 5 pohybových her – „Ruce mluví“ 

 

Jméno 
žáka: 

Přihrávaná Trefovaná Samotář Honička ve 
dvojicích  

Zakletý most 

Kristýna 0 10 10 6 6 

Nina 7 2 10 8 9 

Pavel H. 9 8 9 6 10 

Pavel P. 9 5 8 5 10 

Lukáš 3 9 10 6 9 

Marek 10 10 5 3 10 

Milan 10 8 8 5 9 

Honza 4 10 9 8 10 

Jakub 8 9 10 8 10 

Martin 5 9 9 7 5 

Katka 9 5 10 4 8 

Nikola 9 4 5 7 10 

Alena P. 6 8 9 8 10 

Eliška 10 9 10 6 10 

Adriana 7 10 5 5 10 

Alena K. 8 3 9 4 2 

Nela 9 8 9 7 10 

Petra 10 9 7 5 9 

Klára 10 9 9 6 10 

Romana 5 10 6 8 5 

Kristýna 
J. 

2 8 8 5 9 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

ZŠ Dobiášova  v Liberci 

Hodnocení souboru 8 pohybových her – „Palec vzhůru“ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

10.  Vytvoření audiovizuálního zásobníku pohybových  

her 

 

Provedený výzkum na čtyřech ZŠ Libereckého kraje nás obohatil o nové 

poznatky a postřehy k jednotlivým pohybovým hrám, prostřednictvím kterých 

můžeme jednotlivé pohybové hry zdokonalit či obohatit o další varianty. Nelze 

však říci, že výsledná reflexe žáků na realizované PH se stala jediným kritériem 

výběru PH do vytvořeného zásobníku.   

 

10.1   Kritéria výběru PH 

Snažily jsme se vybrat pohybové hry, které splňují tato, podle našeho názoru 

důležitá hlediska:  

 

• nejsou náročné na materiální vybavení 

• nedochází v nich k vyřazení hráče ze hry (pokud ano, tak jen na dočasnou 

chvíli) 

• postihují rozvoj všech pohybových schopností a pohybových dovedností 

• účastník hry je v pohybu stále nebo převážnou dobu hry 

• motivují a podněcují zájem všech zúčastněných (jak svým názvem, tak 

obsahem) 

• mají jasná a snadno vysvětlitelná pravidla 

• osvědčily se nám opakovaně v praxi  

• svojí obtížností odpovídají PH na 1. stupni ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

10.2   Obsah zásobníku 

 
A)  Hry do úvodní části hodiny                              
 

Honičky: 

1.  Barevná 
2.  Belhavá 
3.  Bláznivá 
4.  Čapí 
5.  Čarodějnická 
6.  Dvojic, trojic, čtveřic 

a) Další varianty honičky dvojic : 
      Kukátková honička 
      Loketní honička 
      Ohraničená honička 
      Samotář 

       
b) Další varianty honičky trojic : 
            Honička ve třech 
            Chytaná do kruhu 
 
c) Další varianta honičky čtveřic : 
            Honička čtveřic 

7.  E.T. zavolej domů 
8.  Gorily a paviáni 
9.  Honěná dvou míčů 
10.  Honěná dvou míčů v kruhu 
11.  Hon na zajíce 
12.  Honička míčem 
13.  Kolem dokola 
14.  Lavinová  
15.  Míčová 
16.  Na čárách 
17.  Na draka (Na hada) 
18.  Na druhého 
19.  Na jestřába 
20.  Na kvočnu s kuřaty 
21.  Na nakažlivou babu 
22.  Na tygra 
23.  Na zakleté mosty 
24.  Písmenková 
25.  Postřelená baba 
26.  Přátelská 
27.  „Příteli pomoz“ 
28. Robotnická baba 
29. Slepovaná 
30. Zimní královna 

 
 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

B)  Hry do hlavní části hodiny 
 

1. Míčové hry 
 
31. Bankrot 
32. 10 přihrávek 
33. Dvanáct měsíčků 
34. Honba za míčem v kruhu (Bago) 
35. Chytrá házená 
36. Chyť míč 
37. Míčková sprcha 
38. Na veverky a kuny 
39. Nesnadná chytačka 
40. Okénka 
41. Přehazovaná s přeběhy 
42. Přihraj rychle míč 
43. Přihrávaná 
44. Trefovaná 
45. Všichni proti všem se dvěma míči 

 
 

2. Bojové hry 
 

46. Na kraby 
47. Na medvěda 
48. Ostrovy v moři 
49. Stěhování žab 
50. Zazděný 
51.  Žáby a čáp 

 
 

3. Skokanské hry 
  
52. Skákaná kolem kruhu 
53. Skákaná s obručemi 
54. Velké švihadlo 

 
 

4. Hra pro rozvoj pohyblivosti 
  
  55.  Obruče, hejhejte se 
 
 
5.   Běžecké hry 

       
56.  Jestřáb a slepice 
57.  Molekuly 
58.  Na krále 
59.  Na vojáky a důstojníky 
60.  Olympijský rekord 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

C)  Hry do závěrečné části hodiny 
 

61. Asoko 
62. Chyť, když hodím 
63. Kočka a myš v uličkách 
64. Kouzelný kufr 
65. Králík a jeho přátelé 
66. Liška a zajíc 
67. Máš fantazii? 
68. Myška 
69. Na hradního 
70. Na chytače 
71. Na opičky 
72. Na vstávanou 
73. Pohybová empatie 
74. Předcvičovaná 
75. Psí bouda 
76. Spící obr 
77. Stále o krok pozadu 
78. Výměna dvojic 
79. Zakázaný cvik 
80. Živá abeceda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

10.3   Význam grafických ikon použitých v zásobníku 

 
Přehlednost a vlastní výběr jednotlivých her usnadňují grafické ikony, které 

jsou použity u popisu každé pohybové hry. Ikony nám usnadňují orientaci 

ve vytvořeném zásobníku pohybových her.  

U každého popisu pohybové hry je uvedeno její možné zařazení do jednotky 

TV (úvodní, hlavní či závěrečná část). Další ikona znázorňuje věk hráčů, 

od kterého je pohybová hra vhodná. Třetí ikona určuje organizaci žáků při hře. 

Některé hry jsou určeny pro dvojice, jiné pro trojice či čtveřice. Řada pohybových 

her se hraje ve skupinách, popř. s celou třídou. Ikony se schůdkami znázorňují 

obtížnost pohybové hry jak po stránce pohybové, tak její náročnost v oblasti 

pravidel. Poslední ikona označuje trvání pohybové hry v minutách, které je však 

pouze přibližné a je nutné tedy počítat s další časovou rezervou. Poslední údaj 

zaznamenává základní pomůcky pro sehrání pohybové hry. 

Změnou časových poměrů pohybových her jsme též některé hry rozšířily 

nabídkou dalších variant hry. Některé pohybové hry jsme dále doplnily 

poznámkami, postřehy a doporučeními, které vyplynuly z realizace jednotlivých 

her v praxi. 

  

Zařazení do jednotky TV 

      úvodní část hodiny TV    

      hlavní část hodiny TV 

      závěrečná část hodiny TV 

 

 
Věk žáků 

   od 2 let                     od 5 let                      od 8 let 

   od 3 let                     od 6 let                      od 9 let 

od 4 let                     od 7 let                      od 10 let 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

 

Organizace při pohybové hře 

    jednotlivec                            

    dvojice   

    trojice  

    čtveřice, skupina, celá třída 
                                                                    
 
Obtížnost 

    snadné 

    středně obtížné 

    obtížné 

 

Doba trvání (číslo označuje trvání hry v minutách) 

2 min.      3 min.      5 min.      10 min. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

 
10.4  Tištěná podoba zásobníku pohybových her 

 
 
A)   Hry do úvodní části hodiny 
 

Honičky: 

 1.  Barevná honička                

   Jeden hráč má „babu“ a honí ostatní. Předem zavolá barvu záchrany. Když 

se ostatní hráči dotýkají této barvy, nemohou dostat babu. Barvy se smí držet, než 

napočítají do pěti, potom se musí vrátit do hry. Když hráč, který honí ostatní, předá 

dotykem babu jinému hráči, vyhlásí tento hráč jinou barvu záchrany. Hra stejným 

způsobem pokračuje. Každý nový hráč, který dostal babu, zavolá barvu, kterou 

sám určí  záchrannou. 

 

2.  Belhavá honička                

Když hráč dostane od honiče „babu“, musí se rukou chytit za místo, na něž ji 

dostal a běhat tak do té doby, než dá „babu“ jinému spoluhráči. 

 

3.  Bláznivá honička                

   Děti se nejprve postaví do kruhu vedle sebe. Učitel určí, že honí vždy ten, kdo je 

po jejich pravé straně a jsou honěni tím, kdo je po jejich levé straně. Tím vznikají 

pomyslné dvojice, které se navzájem snaží chytit. Po objasnění úloh se děti 

rozběhnou po vyznačeném území a začne hra. Každý hráč je současně 

pronásledovatelem i honěným, snaží se chytit hráče, který stál po jeho pravé ruce 

a zároveň utéct tomu, kdo stál po jeho levici. Každý hráč si počítá, kolikrát 

spoluhráče chytil a kolikrát se sám stal obětí. 

 

  Poznámka z praxe: Hodně náročná hra, všichni žáci musí dodržet pravidlo, kdo 

koho  chytá a kým je honěn, uvědomit si, kde je P/L strana. 

   

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

4.  Čapí honička                  

Rozdělte hrací plochu na dvě poloviny. Vyberte 2 hráče, kteří budou  představovat  

čápy. Každý čáp se smí pohybovat jen na jedné polovině hřiště, ostatní hráči smí 

pobíhat po celé ploše, ale musí dávat pozor, aby je nechytil čáp. Když se čáp 

někoho dotkne, smí se tento hráč pohybovat jen na opačné polovině hrací plochy. 

Pokud ho i tam uloví čáp, vypadne dvakrát chycený hráč ze hry. 

  

5.  Čarodějnická                 

   Čarodějnice honí ostatní a ten, koho se dotkne, se promění v kámen: buď je   

balvan - skrčí se do dřepu, nebo kopec - stoj rozkročný. Čarodějnice se snaží 

začarovat všechny děti. Ti, které ještě nechytila mohou zkamenělé vysvobodit – 

balvany přeskočením a kopce podlezením. Hra končí, když všichni zkamení. 

Pokud se to delší dobu nedaří, přidáme další čaroděje. 

 

6.  Dvojic, trojic, čtveřic                

   Jedna z dvojic, trojic, čtveřic honí ostatní dvojice, trojice, čtveřice. Chycená 

skupina, která dostane „babu“ se stává pronásledovatelem. Pustí-li 

se pronásledující skupina, chycení neplatí. Pustí-li se pronásledovaná skupina  

stane se chycenou a honí.  

 

A) Další varianty honičky dvojic: 

 

o Kukátková honička                

Klasická honička dvojic, rozdíl je v tom, že si hráči z dlaní vytvoří kukátko, které si 

přiloží k oku. Druhé oko mají zavřené – tak omezíme periferní vidění účastníků  

a honička se stává zajímavější. 

o Loketní honička                

• Dvojice stojí bokem k sobě, spojí se lokty vnitřních rukou. 

„Baba“ se předává volnou paží.    



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

• Dvojice jsou vzájemně spojeny oběma lokty zády k sobě 

a nesmí se rozpojit. „Baba“ se předává nohou. 

 

         Měníme a využíváme různých způsobů držení-úchopu dvojic.   

o Ohraničená honička                

Prostor ohraničíme lanem, nebo čarami na hřišti. Všichni jsou ohraničeném území. 

Vytvoříme dvojice, jeden z dvojice má babu a snaží se ji předat druhému. Žádný 

hráč se nesmí dostat mimo herní prostor.  

 

Poznámka z praxe: Je dobré v průběhu hry herní prostor zmenšovat. 

 

 

o Samotář                

Pronásledovatel je sám, ostatní jsou ve dvojicích a drží se za ruce. Kdo je chycen 

stává se „babou“ a bývalá „baba“zaujme jeho místo ve dvojici. 

 

     Poznámka z praxe: Je nutné dětem vysvětlit, že ten kdo „dostane babu“ stává 

se „babou“ a bývalá „baba“ vytvoří dvojici se zbylým ve dvojici. Děti mají tendenci 

to dělat naopak (chycený udělá dvojici s babou a zbylý honí). 

 

B)   Další varianty honičky trojic: 

 

o Honička ve třech                

Hráči se rozdělí do trojic, z nichž každá hraje samostatně: 

a) vzájemnou honičku, tj. jeden vždy honí ostatní dva, 

b) postupnou honičku, tj. nejprve honí první druhého, pak druhý 

třetího, a nakonec třetí prvního (jeden vždy odpočívá) 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

o Chytaná do kruhu                

Tři honiči se drží za ruce a snaží se někoho chytit tím, že uzavřou kolem něho 

kruh. Chycený se připojí ke trojici a ve hře se pokračuje. Řetězec honičů se nesmí 

roztrhnout, jinak chycení neplatí. 

 

 

C)  Další varianty honičky čtveřic: 

 

o Honička čtveřic                

Hráči jsou rozděleni do čtveřic, každá čtveřice hraje pro sebe honičku, jeden honí 

ostatní tři. Závod o to, který člen čtveřice za určenou dobu nejméně chytal. 

 

 

7.  E.T. zavolej domů                

Vyberte 2-3 žáky, kteří budou mít „babu“. Tito žáci se pokoušejí dotykem chytit 

ostatní žáky. Chycený E.T. žák znehybní, zvedne ukazováčky a drží je nahoře. 

Jiný E.T. žák jej může rozmrazit tak, že se svými ukazováčky dotkne jeho 

a společně řeknou: „E.T. zavolej domů!“  

 

Poznámka z praxe: Velice oblíbená hra. 

 

8.  Gorily a paviáni                    pomůcky: stuhy, šátky 

Děti rozdělíme na dvě skupiny. Jedna skupina jsou paviáni, kteří mají ocas  (stuhy, 

nebo šátky zastrčené za pasem), druhá jsou gorily, které nemají nic. Gorily 

se snaží chytat paviány a získat vytažením jejich ocas. Paviáni, kteří  ztratili svůj 

ocas se stávají gorilami a hra pokračuje. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

9.  Honěná dvou míčů                      pomůcky: 2 míče 

Děti, stojí ve dvou soustředných kruzích čelem proti sobě. Jeden hráč z vnějšího     

kruhu a proti němu stojící hráč z kruhu vnitřního drží míče, nejlépe různých barev. 

Na znamení si začnou děti míč podávat ve stanoveném směru po kruhu a snaží 

se o co nejrychlejší předání tak, aby jejich míč předhonil míč  druhého kruhu. 

 

10.  Honěná dvou míčů v kruhu                   

                                                                                                      pomůcky: 2 míče 

Hráči v sudém  počtu stojí v kruhu čelem dovnitř a jsou rozpočítáni na první 

a druhé. Jeden lichý a naproti němu stojící sudý hráč mají míče (nejlépe odlišné 

barvy). Na povel si začnou hráči přihrávat v určeném směru tak, že sudý  přihrává  

nejbližšímu sudému a lichý  nejbližšímu lichému. Družstva se snaží o co 

nejrychlejší přihrávky tak, aby jejich míč předhonil míč soupeřů. 

 

11.  Hon na zajíce                 

   Děti se postaví do kruhu o průměru asi 10 metrů. Hráči stojící po obvodu kruhu    

jsou zajíci a rozpočítají se na první, druhé a třetí. Uprostřed kruhu stojí myslivec, 

který číhá na zajíce. Vyvolá číslo od jedné do tří. Zavolá-li „jedničky“, musí všichni 

zajíci, s tímto číslem vběhnout do kruhu a najít si nové místo, které uvolnil některý 

ze stejně očíslovaných spoluhráčů. Pokud při výměně míst chytne myslivec zajíce, 

vymění si hráči role. Nový myslivec vyvolává další čísla. 

 

12.  Honička míčem                          pomůcky: 2 míče 

Děti utvoří kruh, mezi sebou mají rozestupy na upažení. Uprostřed kruhu stojí 

jedno dítě a u nohou má dva míče. Předcvičuje různé cviky a ostatní ho 

napodobují. Když učitel zvolá „honička“, děti se rozbíhají, dítě v kruhu rychle 

sebere míče a snaží se jimi zasáhnout běžící děti. Střílí postupně oběma míči. 

Pro následující hru je určen nový střelec uprostřed kruhu. 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

13. Kolem dokola                

Role honícího je ztížena tím, že jakmile dostane „babu“, musí se otočit  několikrát  

kolem své osy a pak zahájit chytání. 

 

Poznámka z praxe: Protože hrozí riziko zamotání hlavy a upadnutí, otočení stačí 

pouze jedno. Více otočení můžeme provádět se staršími žáky. 

14.  Lavinová  honička                  

Hráč, který dostane „babu“ se stává pomocníkem honiče a chytá jako součást   

řetězu. Každý chycený se přidá k řetězu. 

 

Poznámka z praxe: Honička je velmi náročná na vytrvalost, lze hrát pouze 

se staršími a stejně zdatnými dětmi. Když už je při honičce chyceno hodně žáků 

a ti nechycení mají malou šanci utéci, můžeme upravit pravidla tak, že chytat 

mohou jen ti krajní. 

 

15.  Míčová                                           pomůcky: míče 

Honění si mezi sebou libovolně přihrávají míč (ale nesmí s nimi běhat), honící 

nesmí dát „babu“ tomu, kdo drží míč. 

 

Varianta:  

• Není povolena zpětná přihrávka (pokud hráč B dostal přihrávku od hráče A, 

může přihrát všem ostatním, s výjimkou hráče A) 

 

16.  Na čárách                 

 „Baba“ se hraje na vymezených čárách 

 

17.  Na draka   (Na hada)                

Děti rozdělíme na dvě družstva. Družstvo stojí v zástupu, každý člen se drží 

předcházejícího za boky. První v zástupu je hlava, poslední ocas. Hlava má 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

za úkol co nejrychleji chytit ocas, poslední má tedy dostat od prvního babu. 

Jestliže se to povede, přechází první na poslední místo a hra se opakuje. 

 

Varianta: 

• Můžeme sestavit více družstev, pak se hra stává zajímavější a má více 

zvratů.  

 

Poznámka z praxe: Pozor na bezpečnost! 

 

18.  Na druhého                 

V této hře se žáci rozestaví do kruhu (čelem do středu) na vzdálenost jednoho 

kroku. Hru začínají dvě děti, z nichž jedno honí a druhé utíká. Když 

pronásledovanému hrozí nebezpečí, že bude chycen, může si stoupnout před 

některého hráče, který stojí v kruhu. Ten, který je vzadu, přebývá a musí honit 

toho, který honil před tím. Hráč, který honí, musí být stále ve střehu, protože se 

z něj může každou chvíli stát pronásledovaný. Pro tuto hru platí pravidlo, které 

zakazuje oběma hráčům běhat napříč kruhem. 

 

Poznámka z praxe: Je dobré přidat pravidlo: Než se honěný žák půjde schovat, 

musí uběhnout alespoň jedno kolo. 

 

19.  Na jestřába                

Jeden z hráčů je jestřáb, ostatní jsou holubi. Učitel se postaví stranou a zavolá:  

„Holubi, do pole!“ Holubi se rozprchnou a jestřáb je honí. Když učitel zvolá:      

„Domů!“, sbíhají se holubi k učiteli do holubníku (prostor, který je na hřišti   

vyznačen např. žíněnka). Koho jestřáb chytne, než doběhne do holubníku, stává  

se jestřábem. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

20.  Na kvočnu s kuřaty                

Děti se rozdělí na skupinky, drží se v pase, v každé skupince je jeden žák  kvočna,  

ostatní jsou kuřata. Kvočna se snaží chytit kuře jiné kvočně, ale sama brání svá 

kuřata, hodnotí se podle počtu chycených kuchař. 

 

21.  Na nakažlivou babu                 

Jeden hráč má babu, kterou předává dotykem dalším. Jemu samotnému ovšem 

baba zůstává také. Za jak dlouho budou všichni „nakaženi“ babou? 

 

22. Na tygra                

Hraje se na omezeném prostoru, tygr se může pohybovat jen po čtyřech, ostatní 

tygra škádlí. Tygr občas vyrazí a některého z „lovců“ chytí. Ten se stává další    

tygrem a chytají společně. 

 

23.  Na zakleté mosty                 

   Dva hráči mají „babu“ a honí ostatní. Koho se dotknou, ten se promění 

ve stavební kámen, tzn. ztuhne a zůstane stát na místě. Pokud je ve hře více 

nehybných hráčů, mohou se zachránit tak, že se k sobě posunou blíže, chytí se 

za ruce a vytvoří most. Jakmile pod mostem proběhne některý volný hráč, zruší 

zakletí, kameny se promění opět v lidi a zapojí se do hry.  

 

   Poznámka z praxe: V případě, kdy je nehybných hráčů stojících blízko sebe více, 

vytvoří spolu most ti, co jsou k sobě nejblíže. Učitel toto pravidlo musí kontrolovat. 

 

24.  Písmenková                

Vybereme čtyři žáky, kteří budou mít babu. Jakmile se dotknou svého  spolužáka, 

ten znehybní a zůstane stát ve tvaru nějakého písmena. Když jiný  hráč toto 

písmeno uhádne, může se žák vrátit zpět do hry. 

  



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

Poznámka z praxe: Často střídejte žáky,  kteří mají babu. 

 

25.  Postřelená baba                

Klasická honěná jen s tím, že ten kdo je chycený, ne že jen honí, ale také  se  

musí chytit za místo kde byl chycený při předávání baby. Potom, co bude chycen 

po třetí, může si pustit první ránu chytne si druhou a honí dál. 

 

26.  Přátelská                                   pomůcky: žíněnky 

   Na herní ploše rozmístíme dvě a více žíněnek. Určíme jednoho či dva honiče. 

Honič honí a chyceného hráče vezme za ruku a doprovodí jej k žíněnce. Honič 

se pak vrací chytat další hráče. Chycený hráč vymyslí cvik a po přivedení dalšího 

hráče honičem mu tento cvik předvede. Po předvedení je volný a jde zpět 

do herního prostoru. Chycený hráč, který viděl cvik, jej zopakuje a vymyslí další. 

 

27.  „Příteli pomoz“                

Nechce-li honěný dostat babu, uchopí spoluhráče za ruku. 

 

   28.  Robotnická baba                   

Honěná, kde „baba“ i ostatní nesmí  ohýbat kolena a lokty.  

 

Poznámka z praxe: Je nutné sledovat dodržování pravidla „neohýbat kolena 

a lokty“. Někteří žáci mají tendenci podvádět. Je dobré žákům ukázat různé 

techniky tohoto pohybu (např. běh v mírném stoji rozkročném, běh po špičkách, 

běh po patách). 

 

29.  Slepovaná                

Podle počtu dětí vymezíme hrací území. Jeden hráč se snaží někoho chytit 

a předat mu „babu“. Zachránit se před chycením je možné pouze tak, že se k sobě 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

břichem přitisknou dva hráči. Honička je omezena pravidlem, že přitisknutí obou 

hráčů není delší než tři sekundy a chytající hráč nesmí u žádné  dvojice čekat. 

 

30.  Zimní královna                         pomůcky: žíněnka  

Dobrovolník – Zimní královna, honí ostatní. Jedinci se mohou zachránit jedině tím, 

že zaujmou určenou pozici (turecký sed, předklon). Kdo to nestihne a Zimní 

královna ho chytí, odchází do vyznačeného prostoru (např.žíněnka) a tam 

se jí musí třikrát poklonit (klek, sed na patách, ruce pokládá ze vzpažení 

do předklonu, až se dotýkají podlahy, zvolají: „óóó“ ) a pak se znovu vrací do hry. 

 

Poznámka z praxe: V okamžiku, kdy královna odvádí chyceného žáka jsou 

ostatní hráči nečinní, proto je dobré zvolit královen více. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

B)   Hry do hlavní části hodiny 

 

Míčové hry : 

 

31.  Bankrot                                          pomůcky: míče 

Žáky rozdělíme do několika družstev nejméně po 5 členech. Každé družstvo utvoří 

kruh. Na startovní pokyn si začnou hráči různými směry vzájemně přihrávat. 

Bezchybné přihrávky sčítají. Jakmile někdo míč nechytí, nastává bankrot 

dosavadního součtu přihrávek a družstvo musí začít opět od nuly. Na povel stop 

přestanou všechna družstva přihrávat a ohlásí konečný stav bodů. 

 

Poznámka z praxe: Děti mají tendence přihrávat jen žákům, kteří to nezkazí a též 

hned tomu vedle sebe. Je dobré tedy vytvořit družstva, jejichž členové mají 

stejnou úroveň pohybových dovedností a nařídit pravidlo, že přihrávka žákovi 

stojícímu hned vedle je neplatná. 

 

32.  10 PŘIHRÁVEK                               pomůcky: míč 

Odlišíme barevně dvě družstva. Jedno družstvo má v držení míč. Úkolem je 

ve vymezeném prostoru 10x si nahrát, aniž by členové druhého družstva zasáhli 

míč. Je zakázáno atakovat hráče bez míče a přihrávat si pouze ve dvojici. 

 

33.  Dvanáct měsíčků                          pomůcky: míče 

Hru hraje 12 hráčů. Rozdělí si mezi sebou názvy měsíců v roce. Jeden z hráčů 

vyhodí míč do výšky a zavolá název jiného měsíce. Ten musí míč chytit a potom 

opět vyhodit a zavolat název dalšího měsíce. Pokud míč nechytí, sebere ho rychle 

ze země a snaží se zasáhnout některého z okolních hráčů. Když hráče zasáhne, 

získá bod, pokud nikoho netrefí, získá sám trestný bod. Potom pokračuje 

ve vyvolávání dalšího měsíce. Hráč se třemi trestnými body ze hry vypadne. 

Vítězem se tane ten, kdo ve hře vydrží nejdéle. Vítězů může být i několik. 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

Poznámka z praxe: Učitel musí vyznačit takovou herní plochu, aby děti stihly míč 

chytit, ale zároveň mohly utéci před zásahem. Tato PH lze hrát i s jinými tématy, 

které žáci zrovna probírají (slovní druhy, města, řeky, planety apod. 

 

34.  Honba za míčem v kruhu  (Bago)                

                                                                                          pomůcky: míč 

Hráči jsou rozmístěni až na jednoho v kruhu a mají jeden míč, který si zvoleným 

způsobem předávají, hází, koulí, kopou. Hráč uvnitř kruhu se snaží dotknout míče 

nebo jej chytit. Dotkne-li se nebo chytne-li míč, je vystřídán hráčem, který měl míč 

naposledy. Sám jde na jeho místo. 

 

35.  Chytrá házená                               pomůcky: míče                  

Vytvoříme dvě družstva se shodným počtem hráčů, každé družstvo se postaví 

do kruhu. Na startovní povel si hráči začnou míč libovolným směrem co možná 

nejrychleji přihrávat. Každý, kdo míč přihrál spoluhráči, si sedne na zem. Poslední 

hráč, který nemá komu přihrát, zvolá hlasitě „stop“ za své družstvo. Vítězí rychlejší 

tým. 

   

Poznámka z praxe: Upozornit žáky na pravidlo, že nejdříve se míč odhodí, poté 

si žák sedne a ne naopak. Při malém počtu žáků je dobré vytvořit pouze jedno 

družstvo, hra se několikrát zopakuje a žáci jsou tak nuceni vymýšlet různé 

strategie, jak dosáhnout co nejlepšího času. 

 

36.  Chyť míč                    pomůcky: volejbalové míče 

Hráči se postaví 5 metrů od stěny. Učitel hází míče na stěnu (stojí za zády hráčů).   

Všichni se snaží chytit míč přímo do rukou. Každý si počítá úspěšně chycené 

míče. 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

37.  Míčková sprcha                  

                                                                                         pomůcky: tenisové míčky 

Dvě družstva stojí proti sobě podél středové čáry, tenisové míčky jsou roztroušené 

po podlaze. Každý tým se snaží zbavit míčků na své straně, a proto je odhazuje 

na protější stranu. Hru začneme zvoláním „míčová sprcha“. Oba týmy hází míčky 

z jedné strany tělocvičny na druhou. Hra pokračuje až do té doby, kdy učitel 

vykřikne „Stop!“. Po tomto signálu už žáci nesmějí házet žádné míčky. Členové 

týmu je na své straně shromáždí a spočítají. Družstvo, které má méně míčků 

vyhrává.  

 

Varianty: 

• ve hře můžeme využít různých druhů míčů 

• na začátku hry určíme pravidlo, že míče se nesmí házet, ale posílat pouze 

kutálením 

 

38.  Na veverky a kuny                   

                                                               pomůcky: švédská bedna, tenisové míčky 

Uprostřed ohraničené plochy (basketbalové hřiště) rozložíme 2 až 3 díly švédské 

bedny – hnízdo. Dovnitř vložíme všechny malé míčky (např. tenisáky), 

představující oříšky. Dva až tři hráči představují kuny, ostatní hráči jsou veverky, 

které stojí rozestoupeny  v prostoru okolo hnízda. Úkolem kun, které se dostaly 

do zásobárny veverek je vyházet všechny oříšky z hnízda, každá kuna však může 

házet míčky jen po jednom kusu. Veverky jim v tom zabraňují tím, že míčky 

(oříšky) mimo hnízdo sbírají (také vždy jen po jednom kusu) a nosí je zpět 

do hnízda. Kuny vyhrávají v okamžiku kdy v hnízdě nezbude ani jeden oříšek. 

Pokud se kunám do zhruba 2-3 min. nepodaří tento úkol splnit, vyhrávají veverky. 

 

39.  Nesnadná chytačka                        pomůcky: míč       

Hráči stojí v kruhu čelem dovnitř, střední přihrává míč v libovolném pořadí 

ostatním. Každý musí před chycením míče tlesknout. Mladší děti jednou, starší 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

dvakrát. Hráč, který míč nechytí nebo správně netleskne, musí udělat krok vzad, 

chytne-li příští přihrávku, udělá opět krok vpřed. 

 

40. Okénka                                              pomůcky: míč                         

Hráči stojí v kruhu čelem do středu ve stoji rozkročném s rozestupy 2 až 3 m. 

Uvnitř kruhu je hráč, který má míč a snaží se ho vykopnout z kruhu ven. Hráči 

na obvodu kruhu míč odrážejí nohou nebo rukama. Vykopávaný míč nesmí letět 

výše než jsou ramena. Kdo pustí míč ven mezi nohama nebo po své pravici, 

vystřídá středního. 

 

Varianta: 

• Hráči mohou v kruhu sedět a vykopávat míč ze sedu. 

 

41.  Přehazovaná s přeběhy                   

                                                                                                 pomůcky: mety, míč 

Hráči stojí v zástupu. Před zástupem vyznačíme tři mety rozmístěné 

do trojúhelníku. Stanovíme pořadí met 1, 2, 3 a na každou metu se postaví jeden 

hráč ze zástupu. První hráč v zástupu má míč, na zahajovací povel přihrává hráči 

na metě 1 a běží na tuto metu. Hráč z mety 1. přihrává na metu 2. atd. Pokud 

některý hráč nechytí míč, doběhne pro něj, vrací se na své místo a potom teprve 

přihrává. Hra končí, až se všichni hráči vystřídají na metách a stojí tak, jako 

na začátku hry.  

 

Poznámka z praxe: Hráči smí metu opustit až po odhodu míče. Důležité je 

připomenout pravidlo, že s míčem se neběhá.  

 

42.   Přihraj rychle míč                        pomůcky: míče                     

Hráči se rozdělí na dvě družstva a postaví se na značky (družstvo vytváří 

postavením klikaté čáry). Úkolem je co nejrychleji předávat míč přes všechny 

členy družstva tam a zpět určeným způsobem (např. přihrávka přímo, o zem, 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

kutálením apod.) Obě družstva mají stejný způsob přihrávky. V případě srážky 

míčů pokračujeme ve hře z místa srážky. 

 

43.  Přihrávaná                    pomůcky: volejbalový míč 

Dvě družstva se volně rozmístí po herní ploše. Pro lepší kontrolu jsou označeni 

rozlišovacími dresy. Jedno družstvo má v držení volejbalový míč. Na signál si 

hráči jednoho družstva přihrávají míč. Hráč s míčem nesmí udělat více než jeden 

krok. Hráči bez míče nejsou v pohybu omezeni. Vedoucí hry nahlas počítá 

přihrávky mezi hráči stejného družstva. Pokud se dotkne míč země nebo hráče 

druhého družstva, je to chyba a míč dostává do držení druhé družstvo. Počítání 

začíná znovu. Hrubosti, držení soupeře a podobně nejsou dovoleny. Vítězí 

družstvo s největším počtem přihrávek. 

 
Varianty:  

• Můžeme měnit způsob přihrávky např. o zem, obouruč apod. 

• Pokud jsou mezi hráči velké rozdíly, nejlepší žáci mohou mít 

ztíženou roli – například musí házet levou rukou. 

 

Poznámka z praxe: Pokud se hráč míče při přihrávce dotkne, ale přesto jej 

soupeř chytí, přihrávka by se měla počítat. Dáváme pozor na pravidlo, že žáci se 

smějí pouze blokovat, ne míč soupeři vyrážet. Hra se stává přehlednější 

a účinnější, zmenšíme-li počet hráčů na 5 a vytvoříme tak 4 družstva, která se 

předhání v tom, které bude mít přihrávek nejvíce. Největší počet přihrávek 

zaznamenaný v 5. třídě se pohyboval kolem dvaceti. 

 

44.  Trefovaná                 

                                                   pomůcky: medicinbal, míčky (florbalové, pěnové) 

Rozdělíme hráče na dvě stejně početné skupiny. Každá skupina se rozestaví 

do řady na čáry vzdálené asi 5m od střední čáry, čelem proti sobě. Učitel stojí 

na střední čáře u zdi. Vezme medicinbal a hodí jej tak, aby se kutálel po střední 

čáře ke druhé zdi. Všichni žáci hodí po medicimbalu svůj míček. Kdo medicinbal 

zasáhne, počítá si bod. Potom se hráči rozběhnou pro míčky. Každý sebere ten 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

nejbližší a vrátí se zpátky na své místo. Učitel zatím přejde na druhou stranu 

a když jsou všichni s míčkem opět v řadě, koulí medicinbal po střední čáře zpět. 

 

Poznámka z praxe: Nejlepší jsou k této hře míčky florbalové nebo pěnové. 

Tenisové   míčky se hodně odráží a děti je pak honí po celé tělocvičně. 

 

45. Všichni proti všem se dvěma míči                    

                                                                                        pomůcky: 2 míče, žíněnka 

Hraje každý sám proti všem. Do určeného prostoru jsou vhozeny 2 míče, kdo 

se míče zmocní, může zásahem od prsou dolů vybít soupeře. Hráč může 

s drženým míčem udělat 3 kroky (podle velikosti herní plochy), bez míče kolik 

chce.Vybitý zvedne ruku a (chráněn tak před zásahy) odejde na určené místo 

(např. žíněnka v rohu tělocvičny). Zde zacvičí předem stanovený počet cviků 

a vrací se do hry. Pokud hráč míč chytí, není vybit. Zásah od země či od stěny 

neplatí. Kdo má nejméně zásahů vyhrává. 

 
Varianty: 

• Živější a náročnější obměnou je hra s dvěma nebo třemi míči. 

• Hráč s míčem může driblovat, či provádět poskoky snožmo apod. 

 

Poznámka z praxe: Podobná této hře je PH Sanitka, při které jsou žáci nuceni 

sledovat další průběh hry i po vyřazení. Vyřazení hráči mohou z určeného místa 

(např. žíněnky) zpět do hry až tehdy, kdy je vyřazen ten, kdo je vybil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

Bojové hry : 

 

46.  Na kraby                 

Vyznačíme hrací plochu podle počtu hráčů tak, aby se mohli prostorem volně 

pohybovat. Všichni si sednou, pak se vzepřou rukama i nohama tak, aby nesli své 

tělo nízko nad zemí, zády k zemi. Chůzí po čtyřech směrem dozadu nebo do stran 

napodobují hráči  pohyb krabů. Úkolem hráčů je strkat do ostatních krabů tak, aby 

se tělem dotkli země. Hráč, který se dotkne země jinou částí těla než rukama nebo 

nohama, je ze hry vyřazen. Nejsilnějším krabem bude ten, kdo vydrží na hrací 

ploše co nejdéle. 

 

47.  Na medvěda                

Žáci utvoří kruh a drží se za ruce. V kruhu je medvěd, který se snaží dostat 

se z kruhu ven. Kruh mu v tom brání. Podaří-li se útěk, snaží se žáci medvěda 

dohnat a znovu obklíčit. Poté se role medvěda vymění. 

 

Varianta:  

• Podle počtu dětí vytvoříme kruhů více. 

 

48.  Ostrovy v moři                          pomůcky: žíněnky                                         

Na hřišti vyznačíme několik ostrůvků o průměru 1-2 metry.  Ostrovy mohou být 

různě velké. Hráče rozdělte do dvou družstev se stejným počtem členů. Na povel 

rozhodčího se snaží každý jednotlivý hráč dostat na některý z ostrůvků, udržet se 

na něm  a zároveň vytlačit protihráče soupeřícího družstva. Po 3 minutách bitvy 

hru ukončíme zvukovým signálem. Spočítáme, kolik hráčů z každého družstva 

zůstalo na ostrovech. Vítězem se stává družstvo, které má na konci bitvy 

na ostrovech více hráčů. 

 

Varianta:  

• Hrát může několik družstev najednou. 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

49.  Stěhování žab                               

Žáky rozdělíme na dvě stejně početné skupiny. Každá skupina se postaví do řady 

na opačném konci hřiště. Na startovní povel všichni hráči začnou poskakovat 

po jedné noze a mají za úkol přemístit se na opačný konec hřiště. Cestou se míjí 

se soupeři, při tom se mohou vzájemně napadat a strkáním dosáhnout toho, aby 

soupeř došlápl na zem i druhou nohou. Hráč, který se dotkne země oběma 

nohama, počítá si trestný bod. Když se skupiny přesunou, spočítáme trestné body. 

Vítězem se stane skupina s méně trestnými body. 

 

50.  Zazděný                 

5 -6 dětí tvoří kruh a drží se za ruce. Uvnitř kruhu je žák, který se snaží z kruhu 

uniknout. Nepodaří-li se mu to v určeném čase, je vystřídán. V roli prostředního 

hráče se vystřídají všichni hráči. 

 

51.  Žáby a čáp                       pomůcky: křída,žíněnky 

Rybník, označen kruhem na zemi (nebo několika žíněnkami). V rybníku jsou žáby, 

kolem kruhu chodí čáp a snaží se žabičky z rybníku vytáhnout. Po čase výměna 

čápa. Čápů může být i několik, podle počtu žab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

Skokanské hry : 

52.  Skákaná kolem kruhu                

Hráči, až na jednoho, utvoří kruh čelem dovnitř, zbylý hráč chodí kolem kruhu 

a plácnutím vyzve některého z hráčů k závodu v poskocích kolem kruhu (druh 

poskoků se určí předem). Vyzývatel skáče ve směru, v němž obcházel kruh, druhý 

hráč ve směru opačném. Při setkání se prvý vyhýbá. Kdo se dříve dostane 

na uvolněné místo, obsadí je a druhý obchází kruh. 

 

53.   Skákaná s obručemi                    

                                                                                                      pomůcky: obruče 

Libovolný počet obručí (min.10) rozestavíme podle obrázku. Žáci mají za úkol 

proudovou metodou přeskákat na druhý konec určeným způsobem. Vhodný 

je hudební doprovod kdy děti skáčou do rytmu hudby. 

 

Varianty: 

  

a)                                                                 poskoky roznožmo obounož            

 

 

  b)                                                      poskoky jednonož  
                                                                                    střídavě P/L nohou 
                                                                        současně 1 žák 
                                                                                    z každé strany  
 
 
Poznámka z praxe: Způsobů přeskoků a možností této hry je mnoho, záleží 

na učiteli, jakou variantu zvolí, vymyslí. Jo dobré brát v úvahu jak počet žáků, který 

máme k dispozici, tak jejich pohybovou úroveň. Osvědčenou, ale složitější 

variantou (pro 5. ročník) je způsob přeskoku zvaný Abeceda, kdy žáci skočí 

dvakrát v obruči způsobem přednožmo skrčmo a jednou v mezerách mezi 

obručemi. 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

54.  Velké švihadlo                                pomůcky: lano 

Dva dobrovolníci chytí na konci lano a točí s ním jako s velkým švihadlem. Ostatní 

mají za úkol lano podbíhat. 

 

Varianty: 

• Hráči mohou lano nejen podbíhat, ale i přeskakovat. 

• Hráči mohou vytvořit skupinky, které se drží za ruce a podbíhají společně. 

Kolik  dětí dokáže najednou lano podběhnout popř. přeskočit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

Rozvoj pohyblivosti : 

 

55.  Obruče, hýbejte se                    pomůcky: obruče 

Všichni se uchopí za ruce a vytvoří velký kruh. Na dvou místech, nejlépe proti 

sobě, uvolníme držení rukou, vložíme gymnastické obruče a ruce se opět spojí. 

Obruče visí na spojených pažích. Na pokyn vedoucího se hráči snaží posunovat 

obruče po kruhu v určeném směru, aniž by se pouštěli rukama. Sousedi si mohou 

obruče nadhazovat a usnadňovat si prolézání. Všichni se však stále pevně drží. 

Snaží se, aby se obě obruče pohybovaly stejnou rychlostí. 

 

Poznámka z praxe: Při této PH je dobré vytvořit kruhů více (např. 3). Každému 

kruhu je přidělena jedna barevná obruč. Zvítězí to družstvo, jehož obruč nejrychleji 

obejde celý kruh a dostane se zpět k žákovi u kterého hra začala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

Běžecké hry : 

56.  Jestřáb a slepice                

Hráči utvoří zástupy (po 6 – 8 hráčích), jeden hráč je vždy mimo zástup. Hráči 

v zástupu se chytí v pase. První má ruce volné, je slepicí, ostatní jsou kuřata. Hráč 

mimo je jestřábem, který se snaží chytit poslední kuře v zástupu. Slepice mu v tom 

brání tělem a pažemi (křídla). Ostatní kuřata slepici pomáhají. Podaří-li se 

jestřábovi poslední kuře chytit, vyhrál a vymění si funkce jestřába, slepice 

a posledního kuřete. Pokud se zástup přetrhne, vyhrál jestřáb také. V opačném 

případě prohrává. 

 

57.  Molekuly                       

Hráči se pohybují v předem vymezeném prostoru. Učitel vyvolá takové číslo, aby 

nebylo vyšší, než je celkový počet hráčů. Účastnící mají za úkol vytvořit skupinku 

o stejném počtu lidí, které vyhlásil učitel. Skupinka (jednotlivec), která má menší 

počet členů, vypadává ze hry. Vítězí ti, kteří se ve hře udrží nejdéle. 

 
 
Varianty: 

• Všechny účastníky můžeme rozdělit na dvě skupiny, které barevně nebo 

jinak odlišíme (např. skupiny světlý x tmavý, chlapci x dívky apod.) 

Skupinky se poté mohou sdružovat pouze mezi sebou. 

 

• Každému hráči, který zůstal ještě ve hře, dáme na výběr, ke které ze skupin 

se přidá ještě před tím, než učitel vyřkne další číslo. V tomto případě 

můžeme skupiny odlišit například na ty, kteří mají vyhrnuté rukávy a ty, 

které je vyhrnuté nemají. 

 

58.  Na krále                        

Vedoucí hry – učitel představuje krále, pohybuje se (chodí, běží, skáče, provádí 

kachní chůzi apod.) po herní ploše. Poddaní – ostatní hráči – sledují krále 

v zástupu za ním a provádějí stejný pohyb. Kdykoliv se král otočí, poddaní musí 

vzdát králi čest předen stanoveným postupem či polohou (klek, dřep, leh na břiše, 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

úklon apod.). Kdo je nejpomalejší, dostane trestný bod. Kdo má nejméně trestných 

bodů, je nejlepší. Krále je dobré pojmenovat podle zvolené polohy (na krále 

Dřepíka, Lehobřicha apod.)  

 

59.  Na vojáky a důstojníky  (Zajímaná)                                

                                                                                                    pomůcky: píšťalka 

Hráče rozdělíme do dvou stejně výkonnostně silných a početných družstev, která 

stojí naproti sobě v řadách – každé na jedné straně tělocvičny. 5 m před čárou, 

na níž stojí žáci, je rovnoběžná čára záchrany.  Na povel „pochodem vchod“ 

vykročí určené družstvo vpřed a pochoduje ve vyrovnané řadě proti druhému 

družstvu, které stojí na místě. Na další signál (písknutí, tlesknutí, zvolání apod.) se 

pochodující obrátí a prchají za čáru záchrany, neboť na stejný signál vyběhne 

stojící družstvo a každý z honících se snaží dotykem chytit co nejvíce soupeřů. 

Chycení platí po čáru záchrany prchajícího družstva. Po návratu hráčů na svá 

místa učitel spočítá, kolik má chytající družstvo zásahů. Chycený hraje dále se 

svým družstvem. Družstva si vymění několikrát úlohy (pochodující honí a naopak). 

Vítězí družstvo, které má více chycených soupeřů. 

 

Poznámka z praxe: Děti se často zastavují dřív, než učitel pískne a nechtějí 

pochodovat blíže k druhému družstvu. 

 

60.  Olympijský rekord              

Tenisáky rozházíme po tělocvičně do počtu dětí. Během krátkého časového 

intervalu (20 sekund) mají děti posbírat tenisáky a seřadit se na čáře. 

 

Poznámka z praxe: Velmi vhodná hra, před zahájením hodiny. Při opakování hry 

žáky motivujeme: „Jakého nejkratšího času jsou žáci schopni dosáhnout?“ 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

C)   Hry do závěrečné části hodiny 

 

61.  Asoko                   

Hráči stojí v kruhu. Jeden z nich řekne „A“, současně předpaží jednu ruku a pak ji 

ohne před hrudníkem tak, že prsty ukazuje na jiného hráče. Označený hráč řekne 

„SO“, současně vzpaží, pokrčenou rukou udělá nad hlavou střechu a ukáže 

na někoho po své levé či pravé straně. Označený hráč řekne „KO“, předpaží 

a ukáže na někoho dalšího na druhé straně kruhu. Ten pokračuje opět slovem „A“, 

předpažením před hrudník atd. 

 

62.  Chyť, když hodím                           pomůcky: míč 

Skupina 6-8 hráčů vytvoří kruh čelem dovnitř, mezi sebou mají odstup asi 2 m. 

Uvnitř kruhu stojí hráč s míčem. Hráči na obvodu kruhu si spojí ruce za zády. 

Střední hráč libovolně hází míč hráčům po obvodu kruhu a ti mu jej ihned vracejí. 

Pokud střední hráč míč nehodí a hod pouze naznačí, nesmí hráč své ruce za zády 

rozpojit. Pokud pohne hráč stojící po obvodu kruhu rukama nebo nechytí míč 

hozený mezi pasem a hlavou, udělá chybu. Provede změnu postoje (stoj na jedné 

noze, opět chyba – stoj střižný atd.) Pokud hodí střední hráč nepřesně míč či jej 

nechytí při vrácení, vymění ho hráč, kterému míč házel. 

 

Varianty: 

• Po správném chycení míče, můžeme odpustit chybu - jiný postoj. 

• Chybující hráč místo změny postoje ustoupí o jeden krok dozadu, pokud 

míč chytí, nebo při fintě nepohne rukama, udělá krok vpřed. Jakmile je blíž 

střednímu než 3m, vystřídá jej. Ve hře tak vidíme, kdo je nejlepší a kdo má 

problémy. 

 

63.  Kočka a myš v uličkách                 

Vybereme 2 hráče, kteří představují kočku a myš, ostatní hráči utvoří 

rozestoupením a upažením ve čtyřřadu uličky – upažením tak vytvoří uličky, mezi 

kterými honí kočka myš. Když vedoucí hry zakřičí: „Otočte se!“, všichni hráči se 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

otočí o 9O° doprava a chytnou za ruku nové sousedy. A tak myš s kočkou musí 

změnit svou trasu. Kočka ani myš nesmí podbíhat pod pažemi. Po chycení myši, 

vyměníme kočku a myš za další hráče. 

 

Varianty: 

• Vedoucí může měnit povely vpravo x vlevo bok. 

• Náročnější hra: hráči uličky provádějí při hře z upažení připažení a zpět, či 

jdou do podřepu a zpět. 

 

64.   Kouzelný kufr                 

Hráči sedí ve dřepu se skloněnou hlavou ve vyznačeném kruhu – kouzelném 

kufru. Učitel (čaroděj) vysloví kouzlo a žáci se promění v dané slovo a vylezou 

z kufru jako např. slepice, hadi, skřítci, sloni,…aj. V dané podobě se vrací i zpět 

do kufru. 

 

Poznámka z praxe: Hra, která rozvíjí pohybovou tvořivost dětí. 

 

65.  Králík a jeho přátelé                 

Děti se postaví do kruhu. Vybraný hráč představuje králíka. Předvádí ho tak, 

že rukama nad hlavou napodobuje stříhání oběma ušima. Jeho kamarád  vpravo 

stříhá jen levým uchem a spoluhráč vlevo naznačuje vztyčené ucho a stříhání jen 

pravou rukou. Po chvilce králík zamíří ušima na jiného hráče v kruhu a naznačí 

pohyb, jako když mu uši hází. Ten, kdo uši získal, se stal králíkem a naznačuje 

opět pohyb oběma ušima. Jeho sousedi po obou stranách stříhají uchem bližším 

k prostřednímu spoluhráči-králíkovi. Kdo se splete, odstupuje ze hry. 

 

Poznámka z praxe: Hra je svou motivací vhodná pro mladší žáky. 

 

66.  Liška a zajíc                

Vždy trojice hráčů vytvoří kroužek – doupě, uvnitř kterého je v dřepu další hráč 

jako zajíc. Mimo kroužky jsou dva hráči, zajíc a liška. Liška na pokyn začátku hry 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

honí zajíce okolo doupěte. Ten se může zachránit vběhnutím do doupěte. V něm 

však může být jen jeden zajíc, původní musí vyběhnout. Až liška některého zajíce 

chytí, vymění si funkce. Zajíc, který vběhl do kroužku – doupěte, se vymění se 

stojícím hráčem. 

 

67.  Máš fantazii?                 
 
Hráči chodí v kruhu. Na písknutí se všichni zastaví a rychle zaujmou nějakou 

pozici znázorňující sportovní činnost (bruslař, plavec, skokan apod.) Ti, kteří 

žádnou pozici nemají a neumí ani vysvětlit, co představují, přičítají si trestný bod. 

Vyhrává ten kdo, kdo má nejméně trestných bodů. Samozřejmě pozice se nesmějí 

opakovat. 

 

 68. Myška                   

                                                                            pomůcky: kamínek, malý balónek 

Hráči sedí v kruhu těsně vedle sebe v libovolném počtu s pokrčenýma nohama. 

Nejvhodnější počet je mezi osmi už třiceti hráči. Jeden hráč stojí uprostřed či vně 

kruhu. Sedící hráči si pod nohama předávají malý předmět (např. kamínek) – 

myšku. Jakmile se hráč uprostřed, který sleduje pohyby sedících domnívá, že ví, 

kdo myšku má, ukáže na něho. Dotyčný musí ihned udělat kolébku, lehne si 

na záda a zvedne ruce. Pokud je stojící hráč vně kruhu, obíhá a dotekem 

označuje sedícího hráče, o kterém se domnívá, že má myšku. Pokud označený 

hráč myšku má, vymění se s prostředním, pokud ne, hra pokračuje.  

 

Poznámka z praxe: Učitel musí kontrolovat, jestli myška opravdu koluje.  

 

69.  Na hradního                        pomůcky: míč, kužele 

Hráči utvoří kruh čelem dovnitř a upraví rozestupy na upažení. Ve středu kruhu 

je postaven předmět, u něhož stojí jeden hráč – hradní. Hráči v kruhu si přihrávají 

míč a snaží se jím zasáhnout předmět – hrad uprostřed kruhu. Hradní tomu brání 

a míče odráží, musí se stále stavět mezi míč a předmět. Podaří-li se někomu hrad 

zasáhnout, vymění si místo s hradním.  



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

 

Poznámka z praxe: Předmět uprostřed kruhu nesmí být hodně malý, aby měli 

žáci šanci jej zasáhnout. (vhodné jsou třeba 4 kužele) 

  

70.   Na chytače                                pomůcky: 2 míče              

Hráči vytvoří kruh čelem dovnitř, vzdálenost na upažení, uvnitř kruhu je 1 až 3 

chytači. Hráči si přihrávají 1, vyspělejší i 2 míče. Chytači se snaží míč chytit, nebo 

se jej alespoň dotknout. Podaří-li se chytači míč chytit, vymění si místo s hráčem, 

který se jej naposledy dotkl. 

 

Varianty: 

• Vytvoříme více kruhů, hráči se častěji dostanou do styku s míčem 

 

71.  Na opičky                     

                                                                     pomůcky: hudební doprovod, píšťalka  

Žáci se pohybují určeným způsobem (chůze, běh, poskoky) na vyznačeném 

území při hudebním doprovodu. Když učitel hudbu zastaví, zaujme jedno ze 4 

postavení (viz. obr. 1, 2, 3, 4).  Úkolem žáků je co nejrychleji na danou pozici 

zareagovat (leh na břiše, leh na zádech, klek, stoj). Ten, kdo je poslední, počítá si 

trestný bod. Vítězí ti žáci, kteří na konci hry (po několika opakováních) nemají ani 

jeden trestný bod.  

  

 

1.                              2.                              3.                              4.                  

   

 

     leh na břiše  

 

      leh na břiše           leh na zádech                    klek                     stoj 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

72.  Na vstávanou                      

                                                                                    pomůcky: hudební doprovod 

Žáci se rozmístí na určeném území. Zaujmou polohu, kterou jim určí učitel (např. 

turecký sed, leh na břiše s hlavou položenou na dlaních, leh na zádech 

se zavřenýma očima aj.). V této poloze děti setrvají do té doby, dokud hraje 

hudební doprovod. Když hudba zastaví, úkolem dětí je co nejrychleji vstát do stoje 

spojného. Komu se to podaří jako poslednímu, počítá si trestný bod. Při každém 

opakování hry, určí učitel jinou výchozí polohu. Vítězí ti žáci, kteří nemají na konci 

hry žádný trestných bod. 

 

Poznámka z praxe: Místo hudebního doprovodu učiteli úplně postačí píšťalka. 

 

73.  Pohybová empatie                

Hráči stojí na čáře s rozestupy. Úkolem dětí je vcítit se předvést učitelem danou 

situaci. Například: chůze po horkých uhlíkách, brodění sněhem chůze 

v podpatcích, chůze ve velikém vedru aj. Děti musí při předvádění překonat 

určitou vzdálenost. 

 

74.  Předcvičovaná                 

Vedoucí (učitel nebo vybraný žák) stojí čelem k ostatním a v krátkých intervalech 

předříkává cviky, které mají všichni okamžitě předvést. Například: vzpažit, dřep, 

přednožit pravou atd. Většinu cviků sám správně předvádí, ale občas úmyslně 

zacvičí něco jiného, než přikázal. Řekne třeba: upažit, ale sám hned udělá dřep. 

Kdo se nechá zmýlit a napodobí chybný cvik než byl povel vedoucího, dostane 

trestný bod. Vítězí žák s nejméně trestnými body. 

 

Poznámka z praxe: Nelze hrát s dětmi, které neznají základní názvosloví. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

75.  Psí bouda                

Hráči jsou rozděleni na dvě družstva – boudy a psi. Boudy stojí v kruhu v širokém 

stoji rozkročném, psi se pohybují při hudebním doprovodu uvnitř kruhu. 

Na znamení – zastavení hudby musí psi co nejrychleji zalézt do boudy. Psů musí 

být vždy o jednoho víc než psích boudiček. 

 

76.  Spící obr                                   pomůcky: žíněnky 

Jeden hráč leží uprostřed plochy (na žíněnce), představuje spícího obra. Ostatní 

hráči jsou v rozích plochy, kde jsou vymezená území pro hráče – trpaslíky. Zde 

jsou trpaslíci před obrem v bezpečí. Vedoucí hry – učitel oznamuje, že obr spí. 

Trpaslíci chodí okolo obra, pokřikují, budí ho. Jakmile vedoucí hry řekne: „obr 

vstává“, obr vyskočí a chytá trpaslíky. Koho obr chytne, stává se jeho 

pomocníkem a vybíhá z žíněnky. Do vymezených ploch v rozích obr nesmí. Spaní 

a vstávání obrů se opakuje tak dlouho, až zůstane poslední trpaslík – vítěz. 

 

77.  Stále o krok pozadu                  

Vedoucí hry (učitel, vybraný žák) předvádí skupině pohyby, které musí ostatní 

po něm opakovat. Je tu ale pravidlo, že skupina opakuje pohyby se zpožděním 

o jeden pohyb; např. vedoucí vzpaží, potom dá ruce v bok – hráči teprve v tomto 

okamžiku začínají vzpažovat. Musí si tedy pamatovat pozorovaný cvik a přitom 

provádět předchozí.  

 

78.  Výměna dvojic                

Žáci ve dvojicích zavěšeni v loktech, chodí po kruhu podle tleskání hráče stojícího 

uprostřed. Na povel „vyměňte páry“ se všechny dvojice pustí a každý se snaží 

zavěsit do jiného hráče, čehož střední využije k tomu, aby získal partnera. Kdo 

po této výměně zbude, je při opakování hry středním. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

 

79.  Zakázaný cvik                

Učitel nebo vybraný žák stojí před ostatními a předcvičuje. Před zahájením cvičení 

se všichni dohodnou na cviku, který nebudou provádět – na takzvaném 

„zakázaném cviku“. Předcvičující cvičí rychle a jednotlivé cviky mění v rychlém 

sledu. Kdo se nechá splést a zacvičí „zakázaný cvik“, ten ze hry vypadává. 

 

80.  Živá abeceda                 

Hráče rozdělíme na dvě skupiny. Jedna ze skupin se vzdálí a tajně si domluví 

slovo, které ztvární pomocí svých těl. Do „psaní“ se zapojí každý člen skupiny. 

Jakmile ukončí konstrukci slova, oznámí to druhé skupině. Tato skupina 

společným úsilím všech svých členů hledá význam slova. Když si myslí, že ho 

našla oznámí to mluvčí skupiny. Po přečtení daného slova se úlohy vymění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

10.5 Grafická podoba zásobníku pohybových her 
 
 

 
Podoba úvodní stránky zásobníku pohybových her 
 
 
 
 

Hry do úvodní části hodiny

Hry do hlavní části hodiny

Hry do závěrečné části hodiny

 
Schéma základního rozdělení her v zásobníku  

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

6.  Dvojic, trojic, čtveřic

Jedna z dvojic, trojic, čtveřic honí ostatní dvojice, trojice, čtveřice. 
Chycená skupina, která dostane „babu“ se stává pronásledovatelem. 
Pustí-li se pronásledující skupina, chycení neplatí. Pustí-li se 
pronásledovaná skupina  stane se chycenou a honí.

A) 
Dvojice

C) 
Čtveřice

a. Kukátková honička
b. Loketní honička
c. Ohraničená honička
d. Samotář

a. Honička ve třech
b. Chytaná do kruhu

a. Honička čtveřic

B) 
Trojice

 
Příklad rozdělení honiček v zásobníku pohybových her 
 

 
 
 

pomůcky: míče

Vytvoříme dvě družstva se shodným počtem hráčů, každé družstvo 
se postaví do kruhu. Na startovní povel si hráči začnou míč libovolným 
směrem co možná nejrychleji přihrávat. Každý, kdo míč přihrál spoluhráči, 
si sedne na zem. Poslední hráč, který nemá komu přihrát, zvolá hlasitě
„stop“ za své družstvo. Vítězí rychlejší tým.

Poznámka z praxe: Upozornit žáky na pravidlo, že nejdříve se míč
odhodí, poté si žák sedne a ne naopak. Při malém počtu žáků je dobré
vytvořit pouze jedno družstvo, hra se několikrát zopakuje a žáci jsou tak 
nuceni vymýšlet různé strategie, jak dosáhnout co nejlepšího času.

 
Příklad jedné z míčových her  
 
 
 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

Tenisáky rozházíme po tělocvičně do počtu dětí. Během krátkého 
časového intervalu (20 sekund) mají děti posbírat tenisáky a seřadit 
se na čáře.

Poznámka z praxe: Velmi vhodná hra, před zahájením hodiny. Při 
opakování hry žáky motivujeme: „Jakého nejkratšího času jsou žáci 
schopni dosáhnout?“

 
Běžecká hra  

 
 
 
 

Vedoucí hry (učitel, vybraný žák) předvádí skupině pohyby, které musí
ostatní po něm opakovat. Je tu ale pravidlo, že skupina opakuje pohyby 
se zpožděním o jeden pohyb; např. vedoucí vzpaží, potom dá ruce v bok –
hráči teprve v tomto okamžiku začínají vzpažovat. Musí si tedy pamatovat 
pozorovaný cvik a přitom provádět předchozí. 

 
Pohybová hra do závěrečné části hodiny  
 

 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

IV.   ZÁVĚR 
 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit audiovizuální zásobník drobných 

pohybových her, vhodných pro žáky 1. stupně ZŠ.  

Použití pohybových her se nám v praxi velmi osvědčilo. Přesvědčily jsme se, 

že tyto hry nejsou jen motivační pomůckou ve školní TV, ale že se též mohou stát 

prostředkem k procvičení pohybových schopností, dovedností, k utužení 

kolektivizmu a v neposlední řadě ke zvýšení obliby předmětu TV. Použití 

vhodných pohybových her probouzí u žáků zájem, zvyšuje jejich chuť do cvičení, 

zlepšuje výkonnost a navozuje dobrou náladu. Dokázaly jsme si, že pohybové hry 

jsou také výbornou diagnostickou pomůckou. Mnohé nám prozradí o kolektivu 

třídy a poodhalí vztahy v dané skupině.  

Bylo dbáno, aby se hry vyzkoušely na rozmanitém souboru žáků s různými 

rozumovými schopnostmi, mírou pohybových dovedností, v rozličném prostředí 

i odlišného věku a to vše nenásilnou formou, která odpovídala jejich věku 

a mentalitě.  Prokázalo se tedy, že pohybové hry jsou nepostradatelnou součástí 

výchovně vzdělávacího procesu jak u dětí v běžné ZŠ, tak i u žáků, navštěvujících 

ZŠ speciální, tedy žáků, u nichž je diagnostikována některá ze specifických poruch 

učení (dyslexie, dysgrafie aj.) či chování (LMD, ADHD a další). Nezáleží na počtu 

zúčastněných žáků, jejich věku, pohybové vyspělosti atd., ale na osobnosti učitele 

a způsobu, jímž se děti k pohybu motivují. Pokud pedagog zná dostatek vhodných 

pohybových her, jejich možnosti úprav pro danou třídu a dovede využít vhodné 

motivace k zapojení žáků do hry, jsou pohybové hry jedním z nejpřitažlivějších 

a neúčinnějších prostředků školní tělesné výchovy.  

Do zásobníku pohybových her byly použity aktivity, které se nám opakovaně 

osvědčily, nejsou náročné na materiální vybavení, nedochází v nich k vyřazení 

hráče ze hry, motivují a podněcují zájem všech zúčastněných jak svým názvem, 

tak obsahem a mají jasná, snadno vysvětlitelná pravidla. 

Jednotlivé hry jsme jednoduše a srozumitelně popsaly. Odkazy 

v audiovizuálním zásobníku umožňují se na hru v rychlosti podívat a okamžitě ji 

použít, namísto zdlouhavého hledání příhodné pohybové hry v odborné literatuře. 

Výběr pohybové hry usnadňují speciálně vytvořené grafické ikony, které též 

upřesňují možnosti využití dané aktivity. Celá grafická podoba zásobníku, je 

doplňena příjemným hudebním doprovodem.  



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

Domníváme se tedy, že zásobník tohoto rozsahu se může stát jediným, zato 

dostačujícím zdrojem námětů k pohybovým hrám, jenž může pedagog nejen 

na 1. stupni ZŠ využívat po celou svou pedagogickou kariéru. 
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Příloha č. 1:   Tabelární přehled názorů některých autorů na pohybovou hru 

 

Jméno                 Charakteristika názoru na hru, znaky hry či pokus o definici 

Rok vročení 

 

ADAMÍRA, J. – 

ČELIKOVSKÝ, S               Pokus o dělení her, význam a funkce pohybové hry (dále PH). 

1954 

ALMOND, L.         Žádá místo pro tvorbu PH žáky ve školních osnovách. PH  

1983                                  mají vyvolávat radost ze hry, ne pouze rozvíjet pohybové 

                                     schopnosti a dovednosti.                           

BERDYCHOVÁ, J.            Vymezuje hry do školní tělesné výchovy, kritériem je         

a kol.                                  konkrétní potřeba. 

1978                             

BOHNENKAMP, M.           Za ústřední úlohy výchovy pohybovými hrami považuje 

1970                                  utváření vůle. 

BOOTH, B. F.    Doporučuje programy zajišťující v TV rozvoj personální                                    

1982                                  autonomie prostřednictvím hry. 

 

BURGET, D.                      Uvádí hry a pohybové hry, rady pro vedení her. 

1986 

BYLEJEVOVÁ, L. V. –  PH mají proměnlivý charakter, jsou dobrovolnou, iniciativní 

JAKOVLEV, V. G.              činností zacílenou na dosahování podmíněného cíle, který si 

1953                                   určili hráči dobrovolně. 

ČALOUD, B.                      Tělocvičné hry obsahují herní činnosti několika cvičenců, mají  

1938, 1942                         pravidla kolektivní spolupráce pro zdolání soupeře, jsou   

                                           prostředkem (ne cílem) k dosažení výsledku. 

DRENKOW, E.                   Konstatuje, že mimoškolní tělovýchovná činnost je na vyšší  

1977                                   úrovni než hry. 

FANDERLÍK, V.                 Hra je užitečný, výchovný prvek, rozvíjí všechny složky,  

1933, 1937                         výchovnou, vzdělávací a tělesnou. 

 
 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

FIALA, V.                            Pohybovou hru definuje jako společenskou zábavně 

1947, 1981                         soupeřivou pohybovou činnost dvou stran, upravenou alespoň   

                                           Jedním herním pravidlem a účelný souvislý a uzavřený herní   

                                           děj. PH je pohybový celek svého druhu. 

GARGELA, F.                     Pohybová hra je základní součástí TV. Osvěžuje, vybíjí  

1937                                   energii, připravuje na život, překonává rozpor mezi vlastním   

                                           světem a okolím, v ní dítě opakuje, co umí. 

GEHLEN, A.                       Pohybová hra je jedna ze dvou činností hry, v PH se rozvíjí   

1962                                   rozmanitost a  plasticita vlastní pohybové schopnosti,                

                                           pohybová fantazie a herní charakter, zájem o hru. 

HANUŠOVÁ, K.                Obsah, ráz i tvar her je rozdílný. Ve hře je nutné poznat hlavní 

1877                                   - tělocvičný obsah. Provádí třídění (rozeznávání) her a jejich   

                                           popis. Hry jsou prospěšný výchovný i vzdělávací prostředek 

CHOUTKA, M.                   Sport je vyšší kvalita hry, uvádí charakteristické hry a                                           

1976                                   pohybové hry. 

 

JANOVSKÁ, J.                   Pohybové hry ve školní TV jsou typickou formou pohybové            

a spol.                                činnosti u dětí  6 – 8 let, odrážejí jednodušší mentalitu nazírání  

1980                                   a menší vyvinutost jemného svalstva žáků. 

KODÝM, M.                        Pohybová hra by měla v mladším školním věku tvořit hlavní              

a kol.                                   náplň  jednotek. 

1985 

KOLOCCA, D.                    Pohybová hra je příprava na budoucí vážnou činnost. Za  

1909                                   charakteristické rysy pokládá symboličnost, spontánnost,    

                                      spojení s fantazií, anticipaci, samoúčelnost, citovou účast,      

                                      rozvoj senzomotorické inteligence. 

KOMENSKÝ, J. A.              Ve velmi rozsáhlém díle se zabývá také pohybovými hrami. 

1956 

KOROTKOV, I. M.              Pohybová hra je metoda fyzického rozvoje dětí, jejich morální      

1979                                    výchovy a současně i způsob zdokonalování pedagogického      

                                            mistrovství samotného učitele. 

KRČMA, F.                          Pohybová hra má podstatný význam pro dítě, rozvíjí   

1935                                    pohybové schopnosti aj. 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

KULEWICZ, S.             Žádá změnit přístup ke hře, respektovat jedinečnost dítěte,  

                                            Omezit neustálou soutěživost u starších dětí. 

PŘÍHODA, V.                      Pohybovou hru definuje jako společenskou zábavně   

1967, 1977                          Soupeřivou pohybovou činnost dvou stran, upravenou    

                                            alespoň jedním herním pravidlem Pohybová hra je  

                                            kombinace fantazie a realismu v hrách. Vynikající úloha hry,  

                                            využívá iniciativy, tvořivosti, věkové zaměřenosti. Je                   

                                            neoddělitelná od  vývoje dítěte. 

ROVNÝ, M.                         Pohybová hra je hra, která se na rozdíl od pokojné hry                              

1966, 1981                          Uskutečňuje výrazným pohybem hráčů. Je to zájmová   

                                            zábavná činnost, která nepřináší žádný ekonomický zisk. Je   

                                            většinou kolektivní, má děj, pravidla a soutěživost. 

                                            (Základem pro klasifikaci PH chápe činnost charakteristickou   

                                             pro PH.) 

ROVNÝ, M.                         Největší pedagogická hodnota PH je u dětí předškolního  

1986                                    věku, kde pohybové činnosti charakterizuje tvořivá aktivita   

                                       motivovaná ideou hry. 

STIBITZ, F.                          Pohybovou hru řadí do systematiky TV a sportu. 

1984 

SVOBODA, B.                     Hra je účelným a vydatným prostředkem, charakterizovaná                     

1964, 1971                          dobrovolností a radostnou činností zaměřenou k určitému cíli  

                                            a  provázenou určitým úsilím (pravidla námětu). Hry působí   

                                            komplexně, většinou vydatně fyziologicky.   

                                            Znaky hry : napětí a řešení, ohraničenost a uzavřenost. Hra   

                                                               je svobodné  jednání, roli hrají i sociální impulsy. 

ŠVÁCHA, V.                       Pohybové hry jsou školou pro děti, pro jejich příští činnost,  

1922                                   pro  život. 

TRNKA, F.                          Zdůrazňuje docenění výchovného významu PH, jsou velmi   

1937                                   důležitou složku výchovy i pro kázeň apod. 

 

ZÁBOJ, O.                         Význam her je vyšší než přiznáváme, PH tvoří hlavní část   

1937, 1938, 1940               tělovýchovné činnosti u mládeže. Zdůrazňuje tvořivou práci ve  

                                           hrách. 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

ZAPLETAL, M.                   Pohybová hra je nejlepším a nejvýznamnějším výchovným    

1973                                   prostředkem. Hlavní znaky : podmanivost, spontánnost,            

                                     aktivní odpočinek a rozvíjení pohybových schopností a   

                                     dovedností, sociálního cítění, morálky, vůle i  sebeovládání aj. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

Příloha č. 2:   Schéma výběru nejvhodnější pohybové hry 

 

1. Jaký je výchovný a vzdělávací cíl vyučovací jednotky TV ? 

Odpovídá učebním osnovám a navazuje na předešlou činnost? 

  

2. Do které části jednotky TV je vhodné pohybovou hru zařadit, co rozvíjí, čím 

je charakteristická (bereme v úvahu i velikost pohybového zatížení 

organismu žáků)? 

 

3. Jaká pohybová hra by odpovídala zamýšleným činnostem? Je přiměřeně 

      náročná fyzickým i duševním schopnostem žáků a je vhodná pro počet      

      žáků ve třídě? 

 

4. Jsou všichni žáci schopni pochopit pravidla hry a budou je všichni plnit?  

Jaké pomůcky jsou potřebné? 

 

5. Jaký je charakter činnosti před hrou (je-li jednotvárnější, měla by mít PH 

      pestřejší charakter, více zapojíme žáky, doplníme hru náměty, verbálním 

      projevem žáků apod. ;, je-li rušná, volíme náplň opačnou)? 

 

6. Do jaké míry se znají děti mezi sebou, lze toho využít? 

 

7. Jak budeme hru motivovat, lze děti již předem aktivně zapojit do výběru 

pohybové hry a jak? 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

8. Je prostředí, ve kterém chceme hru hrát, odpovídající potřebám pohybové 

hry  

      (v úvahu bereme nejen prostředí, roční období, ale i den v týdnu a čas)? 

 

9. Jak dlouho bude pohybová hra trvat a budou ji hrát do konce všichni žáci?  

Je možné hru ukončit podle situace nebo ji musíme vzhledem k charakteru 

hry nechat dohrát (počítáme s hrou po určitou dobu a máme časovou 

rezervu)? 

 

  10.    Jaká nebezpečí se mohou při hře vyskytnout, na co by si měli žáci dát                                   

pozor? 

Nezapomeneme dodržovat hygienické zásady (vhodná obuv, oblečení). 

       

  11.    Pokud se ve hře vylučuje, jakou náhradní činnost pro vyřazené žáky        

     připravíme a kde? Lze ji nahradit povinnou činností a možným následným 

     návratem do hry? Kdo bude mít funkci honiče apod.? Funkce ve hře     

     můžeme určit jako odměnu za dobrý výsledek ve výuce, nebo jí lze    

     povzbudit  k lepšímu výkonu pro příští hru atd. 

 

  12.    Máme náhradní variantu hry či rezervní hru (máme k ní pomůcky)? 

 

13. Lze využít atmosféry hry v působení na kolektiv žáků i na jednotlivce a 

motivovat  tak žáky na příští hru či následnou činnost? 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

Příloha č. 3:   Posuzovací škála sledující vztah žáků k pohybové hře  

                       při její realizaci 
 
 

1. Část vyučovací jednotky TV, ve které je PH realizována: 

1. A – úvodní část 

2. B – průpravná část  

3. C – hlavní část 

4. D – závěrečná část 

 

2. Časové omezení hry: 

1. neomezená doba hry 

2. doba omezená pravidly (přesně určena, či jasně vyplývá z pravidel) 

3. stanovená doba hry učitelem (podle potřeb a podmínek) 

 

3. Materiální zabezpečení: 

1. bez pomůcek 

2. s jedním druhem pomůcek 

3. s více druhy pomůcek (počet druhů) 

 

4. Účast ve hře: 

1. všichni stále 

2. vyloučení ze hry s možným návratem do hry po splnění úkolu 

3. vyloučení ze hry s doplňkovým cvičením 

4. vyloučení do konce hry bez doplňkového cvičení 

 

5. Výklad PH: 

1. velmi snadný, připomenutí (žáci hru znají) 

2. krátký, jednoduchý (část žáků hru zná) 

3. přiměřený nárokům hry, jasný (výklad stručný) 

4. delší výklad, zdůraznění a ukázka hry 

5. obtížný, dlouhý, s nutným opakováním a vysvětlením hry i několikrát 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

     6.    Pochopení PH: 

                1.  velmi snadné, všichni ihned hrají (sdělen pouze název pohybové PH) 

2. snadné, bez dotazů (připomenuta pravidla) 

3. dobré, upřesní učitel 

4. obtížné, s dotazy a vysvětlením menšině žáků 

5. velmi obtížné až nepochopena (menšina žáků) 

 

7.   Aktivita žáků v PH: 

1. velmi vysoká, aktivní povzbuzování po celou dobu hry, zájem většiny 

2. vysoká, občasné povzbuzování, zájem většiny žáků 

3. průměrná aktivita ve hře, realizace hry 

4. bez reakce a aktivního zájmu 

5. neochota, nezájem až bojkot PH 

 

      8.   Využívání pravidel PH žáky: 

                1.  maximální využití, žáci tvoří nové situace v rámci pravidel (minimálně 

                     2 ve hře   

                2.  přiměřené, tvoří nové situace výjimečně 

                3.  žádné 

 

      9.   Intenzita PH: 

1. rychlý pohyb všech žáků po celou dobu PH 

2. rychlý pohyb všech žáků střídán s odpočinkem 

3. většina žáků mírný pohyb, ostatní rychlý 

4. většina žáků odpočinek, ostatní rychlý pohyb 

5. většina žáků odpočinek, ostatní mírný pohyb 

 

     

    10.  Obliba PH u žáků 

1. velmi žádaná PH všemi žáky 

2. žádaná hra většinou žáků 

                3.  bez požadavků žáků na zařazení této hry 

                4.  nechuť menšiny žáků ke hře 

5.  nezájem většiny či všech o hru 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

Příloha č. 4:   Herní desatero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HERNÍ DESATERO 

 
1. Zajistěte při hrách bezpečnost. 
 
2. Promyslete dobře organizaci hry. 

 
3. Vysvětlete srozumitelně pravidla, při nejasnostech ihned 

reagujte na dotazy. 

 

4. Zapojte do hry co nejvíce dětí vhodnou motivací. 
 

5. Sestavte družstva přibližně stejně zdatná. 
 

6. Kromě plánovaného času mějte vždy časovou rezervu 

pro případ nečekané změny. 

 
7. Zapojte děti do přípravy hry a úklidu po skončení hry. 

 
8. Veďte děti ke sportovnímu chování podle zásad fair play. 

 
9. Pochvalte úspěšné hráče, povzbuďte méně úspěšné. 

 
   10. Respektujte věkové odlišnosti dětí. Vhodným způsobem     

         zapojte do her děti s handicapem. 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           


