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ODST ELOVA  – SNAJPR

Ve škole už jsme zase hráli vybíjenou. V era také. Minulý týden jsme ji hráli dokonce 5x. Už nás to fakt 
nebavilo… Co ji ale trochu zm nit? Co ud lat tak trochu jiná pravidla?

Motivace:

Mí , stopky, píš alka, vyzna ené h išt .

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

 Je to hra podobná vybíjené. Oproti vybíjené má ovšem adu výhod, je celkov  rušn jší a zábavn jší. 
Velikost h išt  a po et hrá  je stejný (viz pravidla vybíjené). Pravidla této hry se odlišují od vybíjené v t chto bodech:
• Na za átku hry se losuje strana a mí , polo as se neur uje.
• Družstvo, které získalo jako první mí , nemusí na za átku hry p ehazovat, za íná ihned bít. Hra kon í úplným 

vybitím jednoho z družstev, a pokud se tak nestane do 10 minut, vít zí družstvo s v tším po tem hrá  v poli.
• Vybíjet se smí i mí em, který není nabitý, tzn. mí em sebraným ze zem , s mí em m že hrá  d lat kroky.
• Vybitý hrá  odchází ihned do zázemí a mí em hraje v záp tí dál ta strana, která se první zmocní mí e (nesmí však 

p ešlapovat).
• V pr b hu hry se smí mí  p es pole p ihrávat pouze t ikrát, potom se musí již vybíjet, hrá  m že mí  držet 

nejdéle t i vte iny.
• Vybitý hrá  se ze zámezí do pole vrací v p ípad , že hrá , kterým byl vybit, je vybitý. To znamená, že jednotlivý 

hrá  se m že do pole b hem jedné hry n kolikrát vracet.

Použitá literatura: www.quick.cz/cospv.pa/pravidla.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a P ekonání

Provedení:

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

V domé zapojení všech d tí do jednoduché mí ové hry a pro hru je nadchnout.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

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

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na individuální p ístup k t mto d tem a respektovat 
obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky. Zejména u d tí hyperaktivních a neklidných je zapot ebí hlídat, kdy se 
mohou vracet zp t do hry.

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

Moje poznámky:

as p ípravy

10 minut

as realizace

2 x 7 minut

Prostor

h išt , t locvi na

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

2x10

V ková kategorie

12–14 let
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Moje poznámky:


