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VYBÍJENÁ

Takový mí  znají lidé na celém sv t . Pat í k nejoblíben jším herním pom ckám, hrají si s ním malí 
i velcí. Co všechno se dá s mí em d lat? Chytat a házet r znými zp soby. Hrají se s ním desítky her. Nejoblíben jší 
jsou ty, které se hrají v kolektivu. Dokážete n které vyjmenovat? Nap . kopaná, volejbal, p ehazovaná, vybíjená atd. 

Jako malí jsme obdivovali, co mí  dokáže. Ská e, kutálí se a to í. Vy už dokážete mí  ovládat, aby se choval tak, jak 
pot ebujete. To dokážete p i h e, která je mezi vámi nejvíce oblíbená a tou je vybíjená. Hrají ji asto chlapci i d v ata 
spole n  a velmi si to užívají. Ani my nebudeme výjimkou! 

Motivace:

Mí  na volejbal, píš alka. 

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Rychlá vybíjená: Hrá i se rozprchnou po t locvi n  a vedoucí mezi n  vhodí mí . Kdo se mí e 
zmocní, má právo s ním kohokoliv vybít. Zasažený hrá  odchází ze hry. Když se mí  dotkne podlahy, p estává být 
nebezpe ný. A znovu platí – kdo mí  zvedne, st ílí po ostatních. Jeden hrá  nesmí bít dva soupe e bezprost edn  
za sebou. Když n koho trefí, nesmí hned zase mí  zvednout, musí se ho alespo  dotknout t etí hrá , teprve pak má 
právo znovu vybíjet. Vybíjená pokra uje tak dlouho, až z stane v herním poli jediný hrá  – vít z.    

Vybíjená s kapitánem: Hraje se na volejbalovém h išti, dva tverce 9 × 9 m (možno upravit s ohledem na vysp lost 
d tí). Vedoucí rozd lí hrá e do dvou sedmi lenných družstev. Každé družstvo si zvolí kapitána. Kapitáni družstev 
spolu losují. Kdo vyhraje, získává mí , soupe  si volí stranu. Družstvo se rozestaví na své polovin  herního území 
a vyšle kapitána za území soupe e. Družstvo, které získalo mí , zahajuje hru. Nejprve musí alespo  jedno družstvo 
3 × p ehodit své území, pak m že vybíjet. Ob  strany se snaží co nejrychleji vybít všechny soupe e. Aby byl hrá  vy-
bit, musí mít st ílející nabito (chytil mí  p ed hodem p ímo ze vzduchu nebo mu jej n který spoluhrá  p ihrál). Hrá  
bije z místa. Jestliže hrá  chytí mí  vypálený soupe em, z stává ve h e. Neplatí také zásah od zem  nebo od st ny. 
Jakýkoliv dotyk áry, která vymezuje h išt  je hodnocen jako p ešlap a družstvo je potrestáno ztrátou mí e. Vybití 
hrá i odcházejí za území soupe e a tam pokra ují ve h e. Mají právo sbírat mí  zalétlý do zámezí, p ihrávat svým 
spoluhrá m a st ílet po soupe ích. Pokud jsou všichni hrá i v poli vybití, nastupuje do pole kapitán. Tento hrá  má 
pouze jeden život. První ránu nemá nabitou. Vít zí družstvo, které vybije všechny protivníky, p ípadn  v asovém 
limitu vybije více soupe . 

Dobrovolný úkol: Vybíjené existuje mnoho variant. Zkuste nap íklad vybíjenou ve dvou kruzích, ve tverci, vybíje-
nou s p ekážkami nebo „na jelena“. Tuto hru zkuste s úpravou: do st edu jde vždy hrá  po levici úsp šného st elce. 
Dosáhlete tím vyst ídání všech hrá  v roli „jelena“.

Turnaj ve vybíjené

Starší d ti, které zvládly hru vybíjená mohou uspo ádat spolu s vedoucím mezioddílový turnaj v této h e (ú ast 
minimáln  t í družstev).

P íprava turnaje: 
1. zajišt ní ú asti družstev 
• D ti vytvo í plakáty k turnaji a vyv sí je; 
• plakát musí obsahovat: jméno po adatele, název akce, kdy, kde a v kolik se akce koná, komu je ur ena, zp sob 

p ihlášení, upozorn ní nap . na sportovní oble ení a obuv; 
• osloví jiné oddíly (z PS, mimo), které navšt vují d ti ve v ku 9—11 let. 
2. zajišt ní místa konání turnaje 
• D ti spolu s vedoucím požádají o pronájem t locvi ny nap . editelství školy. 
3. zajišt ní pot ebného inventá e 
• Mí e, lavi ky, informa ní tabule, stopky, ob erstvení pro sout žící, vybavená lékárni ka. 

Provedení:

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

U í se rychlou vybíjenou, pravidl m vybíjené s kapitánem. Trénuje rychlost, post eh a obratnost 
s mí em. U í se souh e se spoluhrá i, podává co nejlepší výkon a tím p ispívá k úsp chu celého družstva. Ví, co 
znamená fair play.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

10 minut

as realizace

60 minut

Prostor

t locvi na, h išt

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

14 a více

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let
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D ti s poruchou autistického spektra velmi obtížn  chápou pravidla her. 
Pov ujte je jinými úkoly, které úzce souvisí s hrou. D ti s motorickým 

hendikepem za azujte do siln jšího družstva, tyto d ti jsou mén  úsp šné a mohou pak vyvolat kon  ikt mezi hrá i. 
Snažte se rozvrhnout síly v jednotlivých družstvech. D ti s ADHD sice pochopí pravidla, ale díky narušené pozornosti 
a malé koncentrovanosti mohou reagovat zbrkle a neadekvátn .

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

Moje poznámky:

4. p íprava pravidel hry 
• Sepíšeme pravidla vybíjené a d ti je p edají ú astník m. 
5. ur ení rozhod ího turnaje 
• Rozhod ím m že být vedoucí, instruktor nebo i starší kamarád, který bude pravidla ovládat. 
6. stanovení zp sobu hry 
• Podle po tu p ihlášených družstev stanovit zp sob hry nap . každý s každým. 
7. zajišt ní odm n a diplom  pro nejlepší ú astníky (dle možností) 

Realizace turnaje p i ú asti t í družstev: 
• Nástup všech družstev. 
• Vedoucí turnaje spolu s rozhod ím seznámí nastoupená družstva s pravidly vybíjené, zp sobem hry, asovým 

harmonogramem, bezpe nostními a hygienickými opat eními, místem zve ej ování pr b žných výsledk  atd. 
• P i ú asti 3 družstev se hraje každý s každým, odehrají se tedy t i zápasy. 
• Hraje se podle pravidel vybíjené z metodického listu . 5. 
• Po odehrání všech zápas  se provede vyhodnocení, se te se skóre jednotlivých her, to rozhodne o celkovém 

umíst ní družstev v turnaji.
• Prob hne slavnostní vyhlášení vít z  a p edání cen, pod kování sout žícím za ú ast, dále divák m, 

organizátor m pop . sponzor m. 
• Nejlepší družstva vyzveme k ú asti v krajském kole vybíjené (dle možnosti). 

Záv r: 

D ti spolu s vedoucím zhodnotí celou akci, výsledky družstev. Fotogra  e a výsledky turnaje použijí na nást nku 
a internetové stránky PS. Možnost také umíst ní p ísp vku do tisku i Mozaiky Pionýra.

Získaných dovedností m žete využít k zapojení do pionýrské sout že ve vybíjené.

P ed hrou je pot eba vyjasnit pravidla, protože d ti se ve školách setkávají s vybíjenou v r zných 
úpravách.

Pozor na:


