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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

1 hodina

2x25 minut

travnatá plocha

léto

2x6

12–14 let

LAKROS
Obecný cíl:|||

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

Konkrétní cíl:|||
Seznámení s|pohybovou aktivitou, která rozvíjí koordinaci pohybu, týmovou spolupráci a|pįi
které se používá netradiêní sportovní náêiní.
Motivace:||| V|truhle byla stará pohlednice a|na|ní indiánský náêelník. Když to vidøl døda, tak se jen smál a|vyprávøl,
že jako malý hltal všechny ˬlmy o|indiánech a|v|jednom vidøl zajímavou hru. A|protože mu to nedalo, hledal a zjistil,
že tuto hru prý hrály jen dívky. A|mnø hned došlo, k|êemu jsou ty trochu divné hole se síĹkou.
Potįeby:||| Hįištø pro lakros:
Hįištø tvoįí jakákoli nejlépe travnatá plocha, která je rozdølena stįedovou êárou na|dvø stejné poloviny. Délka stįedové
êáry je 30 m. Uprostįed je vyznaêen stįedový kruh o|prŃmøru 3 metry. Brankovištø je kruhové, prŃmør 3 metry se
stįedem brankovištø, rovnobøžné se stįedovou êárou. Branky mají rozmør 183x183 cm.
Vybavení pro lakros:
Hraje se tenisovým míêkem a|holemi pro êeský lakros. Lakrosová hŃl — celková délka hole je 60–100 cm. HŃl tvoįí
rukojeĹ a|oko pro výplet. Délka rukojetí musí tvoįit alespoĢ 2/3 celkové délky hole. Vnitįní rozmøry oka jsou 13–20 cm
šíįka, 13–33 cm délka. Maximální povolená hloubka výpletu hole: alespoĢ êást míêku, volnø vloženého do|výpletu,
musí pįi boêním pohledu z|kterékoli strany vyênívat pįes rám.
K|tomuto metodickému listu je pracovní list S15A.
Provedení:||| Hráêi:
Vlastní hry se úêastní 6 hráêŃ (5 v|poli, 1 brankáį) na|každé stranø. Každé družstvo má právo na|6 náhradníkŃ, kteįí
se zdržují na|pįíslušné polovinø území stįídaêek a|nesmí zasahovat do|hry bez vystįídání jiného hráêe.
Hrací doba je:
2x25 minut s|5minutovou pįestávkou (neurêí-li poįadatel jinak). Bøhem pįestávky si družstvo vymøní strany. Utkání
konêí uplynutím hrací doby na|znamení rozhodêího.
Použitá literatura: www.orel.cz/sporty.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįekonání a|Pomoc.
Pįi zjištøní jakéhokoli pįestupku rozhodêí zastaví hru a|dá tak možnost týmu, jehož hráê se neprovinil, zahrávat trestný
hod, jehož provedení je následující: váêky se postaví vedle sebe na|zem a|na|pokyn rozhodêího je rozehrávající hráê
hozením holí za|spojovací kŃže uvede do|hry.
Rohový a|autový hod se provádí stejným zpŃsobem jako hod trestný. Pįi obdržení gólu zahrává tým, který gól obdržel,
zahajovací hod z|pŃlicí êáry, a|to stejným zpŃsobem jako u|pįedchozích hodŃ, pouze s|jedinou výjimkou. Kromø hodu
mŃže rozehrávající hráê rozvinout hru i|pįímo nesením váêkŃ na|holi.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Aktivita umožĢuje zaêlenøní døtí do|kolektivu a|nevytváįí bariéry pro
døti se speciˬckými 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.
Pozor na: Pitný režim. Doplnøná lékárniêka. Vybavení si pįipravit pįed akcí.
Moje poznámky:|||
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