
Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list S12

V ková kategorie: Starší školní v k s. 1/2

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY

LAKROS

V truhle byla stará pohlednice a na ní indiánský ná elník. Když to vid l d da, tak se jen smál a vypráv l, 
že jako malý hltal všechny  lmy o indiánech a v jednom vid l zajímavou hru. A protože mu to nedalo, hledal a zjistil, 
že tuto hru prý hrály jen dívky. A mn  hned došlo, k emu jsou ty trochu divné hole se sí kou.

Motivace:

H išt  pro lakros:

H išt  tvo í jakákoli nejlépe travnatá plocha, která je rozd lena st edovou árou na dv  stejné poloviny. Délka st edové 
áry je 30 m. Uprost ed je vyzna en st edový kruh o pr m ru 3 metry. Brankovišt  je kruhové, pr m r 3 metry se 

st edem brankovišt , rovnob žné se st edovou árou. Branky mají rozm r 183x183 cm.

Vybavení pro lakros:

Hraje se tenisovým mí kem a holemi pro eský lakros. Lakrosová h l — celková délka hole je 60–100 cm. H l tvo í 
rukoje  a oko pro výplet. Délka rukojetí musí tvo it alespo  2/3 celkové délky hole. Vnit ní rozm ry oka jsou 13–20 cm 
ší ka, 13–33 cm délka. Maximální povolená hloubka výpletu hole: alespo  ást mí ku, voln  vloženého do výpletu, 
musí p i bo ním pohledu z kterékoli strany vy nívat p es rám.

K tomuto metodickému listu je pracovní list S15A.

Pot eby:

Hrá i:

Vlastní hry se ú astní 6 hrá  (5 v poli, 1 branká ) na každé stran . Každé družstvo má právo na 6 náhradník , kte í 
se zdržují na p íslušné polovin  území st ída ek a nesmí zasahovat do hry bez vyst ídání jiného hrá e.

Hrací doba je:

2x25 minut s 5minutovou p estávkou (neur í-li po adatel jinak). B hem p estávky si družstvo vym ní strany. Utkání 
kon í uplynutím hrací doby na znamení rozhod ího.

Použitá literatura: www.orel.cz/sporty.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P ekonání a Pomoc.

P i zjišt ní jakéhokoli p estupku rozhod í zastaví hru a dá tak možnost týmu, jehož hrá  se neprovinil, zahrávat trestný 
hod, jehož provedení je následující: vá ky se postaví vedle sebe na zem a na pokyn rozhod ího je rozehrávající hrá  
hozením holí za spojovací k že uvede do hry.

Rohový a autový hod se provádí stejným zp sobem jako hod trestný. P i obdržení gólu zahrává tým, který gól obdržel, 
zahajovací hod z p licí áry, a to stejným zp sobem jako u p edchozích hod , pouze s jedinou výjimkou. Krom  hodu 
m že rozehrávající hrá  rozvinout hru i p ímo nesením vá k  na holi.

Provedení:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami.

Pro názornost je dobré zachytit základní pravidla v jednoduché podob , nechat d ti, aby samy hru vysv tlily ostatním, 
tak se nejlépe p esv d íme o tom, že d ti pravidla chápou. Platí zejména pro d ti s poruchou pozornosti, nebo  p i 
dlouhém vysv tlování mohou p estat vnímat naše sd lení, nevyslechnou vše.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Pitný režim. Dopln ná lékárni ka. Vybavení si p ipravit p ed akcí.Pozor na:

Moje poznámky:

as p ípravy

1 hodina

as realizace

2x25 minut

Prostor

travnatá plocha

Ro ní období

léto

Po et ú astník

2x6

V ková kategorie

12–14 let

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, sociální a personální, pracovní.

Seznámení s pohybovou aktivitou, která rozvíjí koordinaci pohybu, týmovou spolupráci a p i 
které se používá netradi ní sportovní ná iní.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:


