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Vøková kategorie: Mladší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

10 minut

60 minut

tølocviêna, hįištø

kdykoliv

14 a|více

3.–5. tįída/9–11|let

V YBÍJENÁ
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k|uêení, sociální a|personální.

Konkrétní cíl:|||
Uêí se rychlou vybíjenou, pravidlŃm vybíjené s|kapitánem. Trénuje rychlost, postįeh a|obratnost
s| míêem. Uêí se souhįe se spoluhráêi, podává co nejlepší výkon a| tím pįispívá k| úspøchu celého družstva. Ví, co
znamená fair play.
Motivace:||| Takový míê znají lidé na|celém svøtø. Patįí k|nejoblíbenøjším herním pomŃckám, hrají si s|ním malí
i|velcí. Co všechno se dá s|míêem dølat? Chytat a|házet rŃznými zpŃsoby. Hrají se s|ním desítky her. Nejoblíbenøjší
jsou ty, které se hrají v|kolektivu. Dokážete nøkteré vyjmenovat? Napį. kopaná, volejbal, pįehazovaná, vybíjená atd.
Jako malí jsme obdivovali, co míê dokáže. Skáêe, kutálí se a|toêí. Vy už dokážete míê ovládat, aby se choval tak, jak
potįebujete. To dokážete pįi hįe, která je mezi vámi nejvíce oblíbená a|tou je vybíjená. Hrají ji êasto chlapci i|døvêata
spoleênø a|velmi si to užívají. Ani my nebudeme výjimkou!
Potįeby:||| Míê na|volejbal, píšĹalka.
K|tomuto metodickému listu není k|dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| Rychlá vybíjená: Hráêi se rozprchnou po|tølocviênø a|vedoucí mezi nø vhodí míê. Kdo se míêe
zmocní, má právo s|ním kohokoliv vybít. Zasažený hráê odchází ze hry. Když se míê dotkne podlahy, pįestává být
nebezpeêný. A|znovu platí – kdo míê zvedne, stįílí po|ostatních. Jeden hráê nesmí bít dva soupeįe bezprostįednø
za|sebou. Když nøkoho trefí, nesmí hned zase míê zvednout, musí se ho alespoĢ dotknout tįetí hráê, teprve pak má
právo znovu vybíjet. Vybíjená pokraêuje tak dlouho, až zŃstane v|herním poli jediný hráê – vítøz.
Vybíjená s|kapitánem: Hraje se na|volejbalovém hįišti, dva êtverce 9|× 9 m (možno upravit s|ohledem na|vyspølost
døtí). Vedoucí rozdølí hráêe do|dvou sedmiêlenných družstev. Každé družstvo si zvolí kapitána. Kapitáni družstev
spolu losují. Kdo vyhraje, získává míê, soupeį si volí stranu. Družstvo se rozestaví na|své polovinø herního území
a|vyšle kapitána za|území soupeįe. Družstvo, které získalo míê, zahajuje hru. Nejprve musí alespoĢ jedno družstvo
3|× pįehodit své území, pak mŃže vybíjet. Obø strany se snaží co nejrychleji vybít všechny soupeįe. Aby byl hráê vybit, musí mít stįílející nabito (chytil míê pįed hodem pįímo ze vzduchu nebo mu jej nøkterý spoluhráê pįihrál). Hráê
bije z|místa. Jestliže hráê chytí míê vypálený soupeįem, zŃstává ve|hįe. Neplatí také zásah od|zemø nebo od|støny.
Jakýkoliv dotyk êáry, která vymezuje hįištø je hodnocen jako pįešlap a|družstvo je potrestáno ztrátou míêe. Vybití
hráêi odcházejí za|území soupeįe a|tam pokraêují ve|hįe. Mají právo sbírat míê zalétlý do|zámezí, pįihrávat svým
spoluhráêŃm a|stįílet po|soupeįích. Pokud jsou všichni hráêi v|poli vybití, nastupuje do|pole kapitán. Tento hráê má
pouze jeden život. První ránu nemá nabitou. Vítøzí družstvo, které vybije všechny protivníky, pįípadnø v|êasovém
limitu vybije více soupeįŃ.
Dobrovolný úkol: Vybíjené existuje mnoho variant. Zkuste napįíklad vybíjenou ve|dvou kruzích, ve|êtverci, vybíjenou s|pįekážkami nebo „na|jelena“. Tuto hru zkuste s|úpravou: do|stįedu jde vždy hráê po|levici úspøšného stįelce.
Dosáhlete tím vystįídání všech hráêŃ v|roli „jelena“.
Turnaj ve|vybíjené
Starší døti, které zvládly hru vybíjená mohou uspoįádat spolu s|vedoucím mezioddílový turnaj v|této hįe (úêast
minimálnø tįí družstev).
Pįíprava turnaje:
1. zajištøní úêasti družstev
• Døti vytvoįí plakáty k|turnaji a|vyvøsí je;
• plakát musí obsahovat: jméno poįadatele, název akce, kdy, kde a|v|kolik se akce koná, komu je urêena, zpŃsob
pįihlášení, upozornøní napį. na|sportovní obleêení a|obuv;
• osloví jiné oddíly (z|PS, mimo), které navštøvují døti ve|vøku 9—11 let.
2. zajištøní místa konání turnaje
• Døti spolu s|vedoucím požádají o|pronájem tølocviêny napį. įeditelství školy.
3. zajištøní potįebného inventáįe
• Míêe, laviêky, informaêní tabule, stopky, obêerstvení pro soutøžící, vybavená lékárniêka.
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pįíprava pravidel hry
Sepíšeme pravidla vybíjené a|døti je pįedají úêastníkŃm.
urêení rozhodêího turnaje
Rozhodêím mŃže být vedoucí, instruktor nebo i|starší kamarád, který bude pravidla ovládat.
stanovení zpŃsobu hry
Podle poêtu pįihlášených družstev stanovit zpŃsob hry napį. každý s|každým.
zajištøní odmøn a|diplomŃ pro nejlepší úêastníky (dle možností)

Realizace turnaje pįi úêasti tįí družstev:
• Nástup všech družstev.
• Vedoucí turnaje spolu s|rozhodêím seznámí nastoupená družstva s|pravidly vybíjené, zpŃsobem hry, êasovým
harmonogramem, bezpeênostními a|hygienickými opatįeními, místem zveįejĢování prŃbøžných výsledkŃ atd.
• Pįi úêasti 3|družstev se hraje každý s|každým, odehrají se tedy tįi zápasy.
• Hraje se podle pravidel vybíjené z|metodického listu ê. 5.
• Po|odehrání všech zápasŃ se provede vyhodnocení, seête se skóre jednotlivých her, to rozhodne o|celkovém
umístøní družstev v|turnaji.
• Probøhne slavnostní vyhlášení vítøzŃ a|pįedání cen, podøkování soutøžícím za|úêast, dále divákŃm,
organizátorŃm popį. sponzorŃm.
• Nejlepší družstva vyzveme k|úêasti v|krajském kole vybíjené (dle možnosti).
Závør:
Døti spolu s|vedoucím zhodnotí celou akci, výsledky družstev. Fotograˬe a|výsledky turnaje použijí na|nástønku
a|internetové stránky PS. Možnost také umístøní pįíspøvku do|tisku êi Mozaiky Pionýra.
Získaných dovedností mŃžete využít k|zapojení do|pionýrské soutøže ve|vybíjené.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Døti s poruchou autistického spektra velmi obtížnø chápou pravidla her.
Povøįujte je jinými úkoly, které úzce souvisí s hrou. Døti s motorickým
hendikepem zaįazujte do silnøjšího družstva, tyto døti jsou ménø úspøšné a mohou pak vyvolat kon˭ikt mezi hráêi.
Snažte se rozvrhnout síly v jednotlivých družstvech. Døti s ADHD sice pochopí pravidla, ale díky narušené pozornosti
a malé koncentrovanosti mohou reagovat zbrkle a neadekvátnø.
Pozor na: Pįed hrou je potįeba vyjasnit pravidla, protože døti se ve školách setkávají s vybíjenou v rŃzných
úpravách.
Moje poznámky:|||
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