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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

20 minut

vystįídání hráêŃ

hįištø, tølocviêna

kdykoliv

2x8

12–14 let

PÁLKOVANÁ – PRłPRAVNÉ HRY NA|ZVLÁDNUTÍ SOFTBALU
Obecný cíl:|||

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

Konkrétní cíl:|||
Rozvoj pohybových dovedností, nácvik hry s| novým náêiním, podpora fyzické vytrvalosti,
koordinace pohybu, rozvoj spolupráce.
Motivace:||| Softbal nebo podobné hry s|pálkou, to se u|nás zatím moc nehraje. Když jsme to zkoušeli, bylo dost
tøžké se jen treˬt. No, po|pravdø, láká mø to zvládnout, protože se mi líbí, když ostatní uznávají, že umím nøco víc.
Potįeby:||| K|tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.
Výzbroj:
Plochá pálka podobná kriketové, tenisový míêek, mety, pomŃcky na|vyznaêení hįištø (dle povrchu napį. sprej na|trávu,
provaz).
Hįištø:
Je trojúhelníkové se tįemi metami. Každá strana od|mety k|metø je 10 metru a|je vyznaêena viditelným provazem.
étvrtá meta je 4 metry v|poli naproti metø první a|vyznaêuje místo pro nadhazovaêe. Mety jsou êtvercového tvaru
50×50 cm z|gumy (možno použít koberec).
Zápas má dvø smøny. Jedna smøna se skládá ze dvou êástí, v|jedné êásti hraje družstvo na|pálce, v|druhé hraje v|poli.
Skonêí-li druhá smøna nerozhodnø, pįidáme smønu tįetí. Hrají proti sobø dvø družstva po| osmi hráêích (nejlépe
4 chlapci/4 dívky). Zvítøzí družstvo, které má víc bodŃ. Bod získává pálkaį svému týmu za|dobrý odpal a|za|každou
jednu metu, kterou zašlápne pįed zašlápnutím kterékoliv mety protihráêem.
Provedení:||| Zahánøná dvou družstev
V| softbalu se vyskytují velmi êasto dlouhé, prudké a| pįitom pįesné pįihrávky. Tato hra zdokonaluje házení míêe
na|dlouhou vzdálenost, pįípadnø chytání nepįesných pįihrávek. Hrát mŃže neomezený poêet hráêŃ, nejménø však
êtyįi. Optimální poêet je deset až šestnáct hráêŃ. Dvø družstva stojí proti sobø, vylosované družstvo má míê. Vybraný
hráê zaêíná házet smørem k| soupeįícímu družstvu a| snaží se hodit co nejdále (pįíp. pįehodit soupeįící družstvo).
Druhé družstvo se snaží míê chytit a|z|místa chycení postoupí tįi kroky vpįed a|hází proti druhému družstvu. Když
míê nechytí, hází z| místa dopadu míêe. Vítøzí družstvo, které dopraví míê za| vyznaêené území soupeįe. V| házení
se pravidelnø stįídají jak družstva, tak jednotliví hráêi. Hraje se na| velkém prostoru (louka, hįištø), hráêi mají míê
a|rukavice.
O|poëet pİihrávek: Tato hra zdokonaluje pįihrávání a|zpracovávání pįihrávky v|rychlosti. Hraje vždy sudý poêet hráêŃ
rozdølený do| dvojic. Dvojice stojí proti sobø ve| vzdálenosti 8—18 m (dle vøku a| sportovní vyspølosti). Na| signál si
pįihrávají co nejrychleji míê po| pįedem stanovenou dobu. Vítøzí dvojice, která si míê pįihrála vícekrát. Hraje se
kdekoliv na|rovné ploše, hráêi jsou vybaveni rukavicemi a|jedním míêem do|dvojice.
O| poëet správných nadhozń: Jedná se spíš o| pohybovou hru formou štafetového závodu, zdokonaluje se pįesnost
nadhozu. Hrát mŃže neomezený poêet hráêŃ, rozdølený do|družstev. Družstva stojí v|zástupech, pįed každé družstvo
umístíme obdélníkovou desku o|rozmørech asi 40x100 cm, kterou upevníme svisle, spodní okraj ve|výšce asi 30 cm
nad zemí, ve| vzdálenosti 10–14 m od| družstva. Deska odpovídá místu, kudy má proletøt správný nadhoz. Každý
v|družstvu má právo na|jeden nadhoz, když míê zasáhne desku, družstvo si pįipíše jeden bod. Vítøzí družstvo, které
získalo více bodŃ. Nadhoz se provádí dle požadavkŃ na| správné technické provedení nadhozu. Pozn.: místo desky
mŃžeme namalovat obdélník stanovených rozmørŃ na|svislou plochu. MŃžeme hrát kdekoliv, každé družstvo má míê
a|nejménø jednu rukavici.
Pálkovaná do| ëtverce: Africká varianta pálkovacích prŃpravných her zdokonaluje nadhazování a| odpalování. Hra je
urêena pro osm hráêŃ, vhodnou úpravou v| poli mŃže hrát i| více hráêŃ. Na| hįišti vyznaêíme êtverec o| stranø 2 m.
V|každém rohu je hráê — pálkaį. Okolo (ve|vzdálenosti urêené pro nadhoz) jsou rovnomørnø rozestaveni êtyįi soupeįi,
každý proti jednomu pálkaįi. Urêený nadhazovaê se snaží nadhozem umístit míêek do|vyznaêeného êtverce, pálkaįi
se tomu snaží zabránit odpálením míêe. Nadhazovaêi se pravidelnø stįídají a| získávají body, když se jim podaįí
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umístit míê bez pįedchozího dopadu na|zem do|vymezeného êtverce (tzn. pįímo ze vzduchu). Pálkaįi získávají body
za|odpálené míêe. Když však nøkdo z|nadhazovaêŃ (v|dobø nadhozu stojí na|svých místech) chytí odpálený míê pįímo
ze vzduchu, získávají bod též nadhazovaêi. Pálkaįi získávají body i| tehdy, když se nadhazovaê do| êtverce netrefí
a|pálkaį se nepokusí odpálit. Družstva se pravidelnø stįídají v|obou rolích, poêítá se koneêný výsledek. Hraje se jednak
na|pįedem stanovený êas, nebo do|urêitého poêtu bodŃ v|rámci jedné pŃlsmøny a|na|sjednaný poêet smøn. Hraje se
kdekoliv na|rovné ploše, polaįi mají rukavice, pálkaįi softbalovou pálku.
Házený pasák: Hra slouží zejména k| pochopení pravidel softbalu, správné orientaci a| rychlému rozhodování. Zprvu
zaêínáme hrát pouze zaįazením 1. mety a| mety domácí, postupnø zavádíme další mety. Poêet hráêŃ není pįesnø
limitován, nejoptimálnøjší je poêet hráêŃ jako v|pálkované. Hraje se na|hįišti na|softbal, které mŃže mít i|redukované
rozmøry. Jedno družstvo zaêíná v|roli pálkaįŃ, druzí jsou polaįi. První obmøna je pįizpŃsobena pouze hįe na|jednu
metu. Úkolem házeêe (má stejné povinnosti jako pálkaį, ale míê do|hįištø neodpaluje, nýbrž hází) je po|vhození míêe
do|hįištø dobøhnout na|první metu a|zpøt na|metu domácí, aniž by byl vyautován. Vyautován mŃže být tehdy, když
polaįi hozený míê chytí ze vzduchu, nebo když teêují bøžce pįi bøhu mezi metami. (Pozn.: Toto je nejzákladnøjší
varianta házeného pasáka s| jednou metou, zatím nezavádíme pravidlo o| uzavírání met.) Bøžec se pįi pįekonávání
vzdáleností mezi metami nesmí vzdálit víc jak jeden metr od|spojnice met. V|této variantø je vzdálenost obou met
okolo deseti metrŃ. Hraje se na|tįi auty a|na|3–7 smøn. Každý hráê má êíslo, které urêuje jeho poįadí na|místo házeêe.
Házeê má právo pouze na|dva dobré hody, jinak je vyautován.
Trojník: Dle tradice „ruská pálkovací hra“, která zdokonaluje odpalování, chytání a|pįihrávání míêe. Poêet hráêŃ není
omezen, optimální je šestnáct až dvacet hráêŃ. Hráêi se rozlosují, kdo pŃjde na|pálku a|kdo bude nadhazovat, ostatní
jdou do| pole (hraje se na| hįišti êi louce bez pįesnø vymezených rozmørŃ). Pálkaį se postaví k| metø, nadhazovaê
nøkolik metrŃ pįed nøho a|nadhazuje. Když se pálkaįi podaįí odpálit míê, polaįi se snaží jej zachytit za|letu. Kdo jej
chytí, stává se pálkaįem a|minulý pálkaį zaujme jeho místo. Jestliže odpálený míêek dopadl na|zem, snaží se polaį
sebraný míêek hodit nadhazovaêi z|místa sebrání. Když se to podaįí a|nadhazovaê chytne míêek ze vzduchu, házející
polaį jde nadhazovat, nadhazovaê odpalovat a|pálkaį jde do|pole. Pálkaį odpaluje pouze správné nadhozy (viz pravidla
„Pálkovaná“). Pokud promáchne nebo míêek jen teêuje, je to jeho chyba. Má nárok na|dvø chyby, pįi tįetí se stįídá
s|nadhazovaêem. Poêítá se, jak dlouho zŃstane vždy jeden pálkaį na|pálce. Hrát mŃžeme kdekoliv na|rovné ploše,
vybaveni na|pálkovanou.
Postupní spojenci: PrŃpravná hra, která nese pįevážnou vøtšinu herních êinností softbalu, zdokonaluje nadhazování,
odpalování, chytání míêe, pįihrávání, rychlé rozhodování apod.
Poêet hráêŃ není pįesnø limitován, nejlépe je hrát v|poêtu okolo dvanácti hráêŃ. Vylosovaný hráê nastupuje na|pálku,
ostatní jsou všichni v|poli. Nadhazovaê nadhazuje, pálkaį odpaluje a|snaží se obøhnout všechny mety a|získat pro sebe
bod (pak zŃstává opøt na|pálce). Když musí zŃstat na|nøkteré metø, jde mu nøkdo z|polaįŃ (dle pįedem urêeného
poįadí) pomoci dokonêit obøh tím, že nastoupí jako pálkaį. Pįi jeho hįe mŃže totiž pįedchozí bøžec dobøhnout, získat
bod a|jít opøt na|pálku. Ve|hįe mohou být tedy maximálnø êtyįi hráêi jako spojenci v|pálkované. Každý hráê, který
dokonêil obøh, jde opøt na|pálku, kdo je vyautován, nastupuje do|pole. Vítøzí hráê, který získal v|pįedem stanoveném
êase nejvíce bodŃ. Hraje se na|hįišti na|pálkovanou s|kompletním vybavením.
Pįed zaįazováním tøchto her je však nutné vønovat urêitý êas nácviku základních pohybových dovedností. Jedná
se zejména o|pįihrávání, chytání míêe, nadhazování a|odpalování. Využitím zábavnøjší formy zabezpeêíme realizaci
uvedených pohybových dovedností v| rychlosti, spolu se stránkou herního myšlení a| orientace ve| hįe. Rychlost
myšlenkových pochodŃ, doprovázených správnou pohybovou akcí, je pak vyvrcholením celé pįípravy. K|tomu slouží
i|uvedené prŃpravné hry, které analyticko-syntetickou metodou pįispívají k|naplnøní uvedeného cíle.
Použitá literatura: www.radostinsk.net/pravidla.
Tyto aktivity pįibližují Ideály Pionýra: Pįátelství a|Pįekonání.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Pro názornost je dobré zachytit základní pravidla v|jednoduché podobø,
nechat døti, aby samy hru vysvøtlily ostatním, tak se nejlépe pįesvødêíme
o|tom, že døti pravidla chápou. Platí zejména pro døti s|poruchou pozornosti, neboĹ pįi dlouhém vysvøtlování mohou
pįestat vnímat naše sdølení, nevyslechnou vše.
Moje poznámky:|||
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