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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

30 minut

2 x 40 minut

hįištø, tølocviêna

kdykoliv

2x15

12–14 let

RAGBÍéKO
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k uêení, sociální a personální.

Døti se podílí na vytváįení pravidel práce v kolektivu, podílí se na utváįení pįíjemné atmosféry v týmu a uêí se úêinnø
spolupracovat ve skupinø.
Konkrétní cíl:|||
Døti se nauêí novou netradiêní kolektivní hru, pįi které musí promýšlet strategii, spolupracovat
a musí umøt udølat vše pro výhru. Pokud se jim hra nedaįí, uêí se pįijímat prohru.
Motivace:||| Vødøli jste, že ragby vzniklo v Anglii? Nøjaký kluk prý pįi fotbale vzal míê do rukou, probøhl mezi
pįekvapenými protihráêi a skonêil i s míêem v brance. Teì se ragby hraje hodnø v Americe, v Austrálii, ale proê si ho
nezahrát u nás?
Potįeby:||| Míê na ragby (oválný míê dlouhý 280 mm, s obvodem po délce 770 mm a po šíįce 630 mm), hįištø se
dvøma brankami ve tvaru písmene H, stopky, píšĹalka.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.
Hįištø:
Hįištø má tvar obdélníku. Za brankovými êarami je navíc tzv. brankovištø, které zasahuje do hloubky pįibližnø 5 m.
Branka má tvar písmene H. Vnitįní vzdálenost brankových tyêí je 5 m, horní okraj pįíêného bįevna je 3 m od zemø.
Délka pokraêování brankových tyêí nad pįíêné bįevno je minimálnø pŃl metru.
Hráêi a doba hry:
Družstvo se skládá z 15 hráêŃ. Hrací doba je 2×40 min.
Provedení:||| Hra zaêíná výkopem ve stįedu hįištø. Míê je možné kdykoliv zvednout nebo chytit a bøžet s ním.
Dalšími zpŃsoby pohybu míêe je pįihrát jinému hráêi êi kopnout do míêe. Pįihrávat se smí pouze do strany nebo
dozadu, pįihrávky dopįedu trestá rozhodêí odebráním míêe. Další hra pokraêuje mlýnem. Hráê, který nese míê a je
sevįením na stehnech složen, musí míê pustit v okamžiku, kdy se dotkne zemø. Opustí-li míê hįištø pįes postranní
êáru, zaêíná hra znovu tzv. autovým seįazením. Hráêi jsou seįazeni ve dvou zástupech a snaží se získat vhozený
míê. Opustí-li míê hįištø za koncovou êárou nebo pįes postranní êáru brankového území vinou útoêícího družstva,
naįizuje se výkop z obranného území, který provádí bránící mužstvo. Opustí-li míê hįištø za koncovou êárou nebo pįes
postranní êáry brankovištø vinou bránícího družstva, naįídí se tzv. mlýn. Mlýn se tvoįí z osmi hráêŃ obou družstev.
Hráêi se drží pažemi kolem tøla tak, aby mezi nimi vznikla uliêka. Do této uliêky hráê provinilého družstva vhodí míê.
Osa mlýnu je rovnobøžná s brankovou êárou. Pokud míê vyšel jedním nebo druhým koncem chodbiêky, musí být do
mlýnu vhozen znovu. Po správném vyjití míêe ze mlýna, tj. probøhne-li mezi nohama hráêŃ, se jej snaží hráêi získat.
Cílem hry je dosáhnout co nejvíce bodŃ. Ty se získávají následujícím zpŃsobem:
• 4 body za položení míêe do brankovištø – po položení êtyįky má mužstvo, které jí dosáhlo, ještø právo na
provedení kopu, který se kope odkudkoliv z myšlené êáry, vedené rovnobøžnø s pomezní êárou v místø, kde bylo
êtyįky dosaženo
• 6 bodŃ za branku dosaženou po položení (v tom pįípadø se již pŃvodní êtyįka za položení míêe nepoêítá)
• 3 body za branku z trestného nebo volného kopu
Další ustanovení:
Hráêi nesmøjí udeįit soupeįe, kopat ho, podrážet mu nohy, pįedêasnø nebo opoždønø ho skládat. Za pįestupek mŃže
být hráê napomenut nebo vylouêen. Kromø toho je možno naįídit trestný kop nebo trestnou êtyįku, pokud pįestupek
zabránil dosažení êtyįky.
Po dohodø obou týmŃ lze hru ještø více zjednodušit, napį. zrušením složitých êástí pravidel (napį. kop po êtyįce,
opøtné vhazování míêe do mlýna apod.). Na hvizd rozhodêího pįestanou oba týmy okamžitø hrát, byĹ by byla situace
ve hįe sebenadøjnøjší. Jen tak lze zamezit zranøním.
Použitá literatura: www.online-hry.name/sportovni.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pįekonání, Pravda.
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Pozor u døtí projevujících se agresivnøji, aby v zápalu boje nezapomínaly
na umírnønost kontaktŃ. 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. Aktivita je spíše pro starší a vyspølejší.
Pozor na: Hįištø a jeho vybavení mít pįipravené pįed akcí.
Moje poznámky:|||
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