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NETRADI NÍ SPORTY

Indiánské kmeny v Severní Americe se od sebe lišily navzájem v mnoha sm rech. Nejvýrazn ji svým 
jazykem, ale jedno m ly spole né – hry. Nap íklad hrou s kroužkem z k že se bavily všechny kmeny na východním 
pob eží Severní Ameriky a také prérijní indiáni. Spíše to byla hra pro ženy, protože muži bojovali a lovili zv . Tato hra 
se v r zné úprav  hraje dodnes pod názvem RINGO.

Motivace:

Dv branky,  orbalové hokejky pro každého hrá e, mí ek s otvory, molitanový mí ek, ringo kroužek, 
volejbalová sí .

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Ringo: je jednoduchá hra s gumovým ringo kroužkem. Cílem hry je umístit kroužek p es sí  
do soupe ova h išt  tak, aby jej nechytil. Hraje se na volejbalovém h išti, dva tverce 9 × 9 m (ale samoz ejm  se dají 
využít i jiné prostory). Hrát mohou dva hrá i proti sob , ale také dvojice, trojice nebo celé týmy. Dvojice hrají s jedním 
kroužkem, ostatní se dv ma kroužky.

Na za átku hry rozd lí vedoucí d ti do dvou družstev maximáln  p ti lenných. Hrá i se rozestaví na své polovin  
h išt . Nejprve si vyzkouší n kolikrát p ehodit sí  a chytit ringo. První zápasy hrají d ti s jedním kroužkem. Po získání 
zru nosti m žeme vyzkoušet hru se dv ma kroužky najednou. Družstva mezi sebou losují. Kdo vyhraje, za íná hru 
podáním ze zadní áry h išt  (hrá i se na podání b hem hry st ídají). Soupe  musí kroužek chytit a hodit zp t. Ringo je 
hozeno správn , pokud letí vzduchem naplocho, nesmí rotovat. Spoluhrá i si nep ihrávají. Hrá  s kroužkem smí ud lat 
jeden krok a vykro it, ale p ed došlápnutím na zem musí kroužek odhodit. Nesmí se házet z výskoku, jinou rukou než 
byl kroužek chycen a nesmí se také navlékat na ruku. Body se získávají, pop ípad  ztrácejí za každý kroužek. Družstvo, 
které hodilo kroužek do autu i do sít , ztrácí bod. Hraje se do patnácti bod , k vít zství sta í rozdíl jednoho bodu 
(14:15). 

Florbal: hrají dv  družstva, která se snaží vst elit branku malým mí kem s otvory pomocí plastové hokejky.

Hra vyžaduje zvládnutí techniky ovládání mí e hokejkou, což je náro né a vyžaduje p edevším káze  hrá  a dostate ný 
prostor. P ed za átkem utkání je tedy nutné v novat dostatek asu nácviku hry. 

Vedoucí rozd lí d ti do dvojic. D ti se u í a procvi ují vedení mí e holí, p ihrávání mí e, st elbu na cíl a chytání. Pro 
nácvik m žeme zvolit molitanový mí ek. 

Florbal se hraje na h išti se dv ma brankami na kratších stranách. Hraje se na 3 × 5 minut. Vedoucí rozd lí d ti do dvou 
šesti lenných družstev. Družstva si zvolí branká e. Hrá i musí um t vést mí ek hokejkou po h išti, st ílet a také p ihrát 
spoluhrá i. Rozehrání mí ku provádí hrá  úderem, ne tažením nebo zvedáním. Protihrá  musí být ve vzdálenosti 
nejmén  3 m od rozehrávajícího. Pokud hrá  zahraje mí ek mimo hrací území, rozehrává soupe  z místa, kde mí ek 
opustil hrací plochu. Branka m že být dosažena jen hokejkou. Zakázáno je sekání, hra ve výskoku, hákování, hraní 
hlavou nebo rukou, p ihrávka nohou, hraní nebo pokus o zasažení mí ku nad koleny, strkání do soupe e, držení 
protihrá e. Pokud hrá  poruší pravidla, je jeho družstvo potrestáno volným úderem nebo vylou ením hrá e. Vít zí 
družsto, které vst elilo za hrací dobu nejvíce gól .

Dobrovolný úkol: Zkuste i jiné netradi ní sporty nap . kroket, korfbal, basebal, pétanque...

Na aktivitu lze navázat zapojením do pionýrských sout ží v ringu a  orbalu. 

Provedení:

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

Seznámí se s netradi ními sporty (  orbal, ringo atd.). Osvojuje si techniku t chto her. Trénuje 
a rozvíjí pohybové dovednosti s kroužkem a hokejkou. Co nejlepším výkonem napomáhá k úsp chu družstva.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Moje poznámky:

as p ípravy

10 minut

as realizace

45 minut

Prostor

t locvi na

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

12

V ková kategorie

3. t ída/9 let
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P i h e  orbal je základní podmínkou zajišt ní bezpe nosti hrá . Proto je nutné velikosti h išt  
p izp sobit po et hrá  i pravidla. D sledn  dbát na dodržování pravidel hry.

Pozor na:

Moje poznámky:

D ti s diagnózou autismus nechápou pravidla her. T mto d tem 
nabídneme jinou innost nap . nakreslit obrázek indiána – dle motivace. Tento obrázek pak m že sloužit jako odm na 
pro nejaktivn jšího hrá e. Za adit autistické d ti do kolektivních her lze tehdy, pokud jim zadáme konkrétní úkol – 
nap . branká . Musí jít o konkretizaci úkolu jednoduchým pokynem. 

D ti s poruchou motoriky nebo d ti s poruchou orientace v prostoru budou mít p i t chto hrách problémy. Je lépe je 
pov ovat jinými úkoly – rozhod í, hodnotitelé, p íprava diplom … Nevylu ovat je ze hry, ale pov it je jiným úkolem.

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


