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PELOTA (NAZÝVANÁ TLACHTLI)

Mayové se proslavili okoládou. Také ale hráli zajímavou hru. Prý to je dokonce nejstarší mí ová hra! 
P ezdívali jí Krvavá hra, protože poražené družstvo ekala poprava! Hráli ji k uct ní boha Slunce, tak 

bychom ji mohli zkusit využít na vy arování p kného po así.

Motivace:

Tenisový mí ek, 3,5 m dlouhá ty , kroužek o pr m ru 50 cm, provázek na uvázání kroužku.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Pravidla: Hraje se s tenisovým mí kem. Hrají dv  družstva proti sob , družstvo tvo í 5 hrá . Cílem 
hry je prohodit tenisový mí ek kruhem, který je svisle zav šen na ty i 3 m od zem . H išt  je kruhové s pr m rem 6 m.

Branka: Hraje se na jednu branku. Branka je kruh opr m ru 50 cm, zav šený svisle na ty i ve výšce 3 m od zem . 
Branka je postavena kdekoliv na á e. Na za átku hry si družstva losují o mí ek. Družstvo, které získalo mí , za íná 
za arou na protilehlé stran  od branky. Družstvo si p ihrává mí ek nep erušovan  mezi sebou tak, aby jim mí  
nespadl na zem nebo jim ho protihrá  nesebral. P ed hodem do branky si družstvo musí vždy minimáln  t ikrát p ihrát. 
Když úto ícímu družstvu spadne mí  na zem, nebo se bránícímu družstvu poda í mí ek chytit nebo srazit na zem, 
získává mí  družstvo, které bránilo, a odchází co nejrychleji kamkoliv za áru (min. vzdálenost od branky 1 m), kde 
rozehrává a stává se z nich družstvo úto ící. Prohození kruhu (branky) se po ítá za jeden bod. Po každém bodu (gólu), 
rozehrává družstvo které gól dostalo na protilehlé stran  od branky. Není dovolen jakýkoliv kontakt mezi hrá i. 
Za každý nedovolený kontakt je družstvo potrestáno ztrátou mí e. P i úmyslném faulu je hrá  vylou en na 2 minuty. 
Utkání ídí jeden rozhod í a asom i . Hrací doba je 1×10 min.

Ná iní je nutné p pravit p ed akcí.

Použitá literatura: gothique.sweb.cz/pravidla.html.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P ekonání, Pomoc.

Provedení:

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

Zapojení všech len  kolektivu do hry, která rozvíjí koordinaci pohyb . Poznat netradi ní hru, 
která nám p inese vzrušující pocit a radost ze sout žení.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

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

U t chto d tí je nutná pomoc vedoucího p i zvládnutí pravidel hry. U d tí s potížemi v motorice, pohybov  mén  
zdatných, navrhuji alespo  zpo átku dát k dispozici v tší mí ek.

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

as p ípravy

30 minut

as realizace

10 minut

Prostor

louka

Ro ní období

léto

Po et ú astník

2x5

V ková kategorie

12–14 let

Moje poznámky:
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