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ZÁVOD KOLOB ŽEK

Znáte pohádku Princezna kolob žka? Víte, jaký úkol dostala? M la dorazit na zámek k panu králi 
oble ená-neoble ená, obutá-neobutá, u esaná-neu esaná, p ijet-nep ijet a p inést dar-nedar. Protože byla velmi 
chytrá, tak si dokázala se záludným úkolem poradit. V rybá ské síti, obuta v jedné bot , trošku jde, trošku b ží, prost  
kolob ží. Te  budete kolob žit vy.

Motivace:

Kolob žka, kola, pot eby pro vyzna ení trat  (k ída, lahve s pískem), startovní listina, startovní ísla, 
stopky, medaile, diplomy, lano nebo ty ka.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Rychlostní závody „jezdc “ na kolob žkách (kole)

P i po ádání závod  je nutno respektovat tyto zásady:
• Tra  musí být dostate n  široká, a to tak, aby každý jednotlivý závodník m l pro sebe minimáln  1 metr široký 

pruh, nejlépe vyzna ený, z této vyzna ené trat  nesmí vyjet, jinak je diskvali  kován.
• P i v tším po tu závodník  musí prob hnout vy azovací jízdy (do dalšího kola postupuje bu  jenom vít z, nebo 

první dva i t i závodníci).
• Po adatel musí rozd lit závodníky do kategorií jednak podle vysp losti (hlavním kritériem je výška a ne v k) 

a jednak podle typu kolob žky.

Každý závodník má své startovní íslo. Závodníci na startovní á e jsou odstartováni na povel: „P ipravit, pozor, te .“ 
Musí co nejrychleji dorazit do cíle. Pozor na pr jezd cílem, aby se správn  ur ilo po adí závodník . Vždy startují 
samostatn  kolob žky i kola.

Jízda zru nosti na kolob žce (kole)

P íprava trasy závodu: tra  dlouhá asi 100 m, s p ekážkami: 
1. Slalom – mezi ty mi lahvemi s pískem.
2. Jízda mezi nakreslenými árami – délka cca 2 m.
3. Obkroužení mety – kolem lahve s pískem.
4. Podjetí lana – pop . ty ky, které drží pomocníci.
5. Zastavit v cíli, p esn  ve vymezeném prostoru, bez p ejetí cílové áry.
6. Vyzna íme sm r jízdy k ídou.

Závod: 
• Závodníci startují po jednom a m í se as jízdy.
• Každému závodníkovi je p id leno startovní íslo.
• U p ekážek jsou pomocníci, kte í hlásí nebo zapisují trestné body 

v p ípad  nespln ní úkolu.
• K  asu jízdy se p i te as za trestné body (TB) 1 TB = 10 sekund.
• Po adí se ur í podle dosažených as .
• Nejkratší as je as vít ze

Vyhodnocení: 

Nastoupí všichni závodníci a vyhodnotíme 3 nejlepší v jízd  na kole a 3 nejlepší 
v kolob žkách. Pro vít ze diplomy pop . medaile, všem sladkou odm nu.

Tato aktivita p ibližuje Ideál Pionýra: Pravda, Poznání, P átelství, P ekonání. 

Provedení:

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

Vyzkouší si jízdu zru nosti na kole nebo kolob žce. Rozvíjí základní schopnosti a dovednosti 
v ovládání vozidla. Trénuje vytrvalost a sout živost.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

45–60 minut

Prostor

vedlejší cesta bez 
silni ního provozu 

nebo h išt  s pevným 
povrchem

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

10–15

V ková kategorie

3. t ída/9 let
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D ti musíme pou it o bezpe nosti a chování p i závod  i mimo n j!

Je t eba mít lékárni ku – zvýšené riziko úrazu!

Pozor na:

Moje poznámky:

U d tí s ADHD nebo d tí s autismem je t eba, aby startovaly až po 
zhlédnutí prvních závodník . Je nutné, aby si tyto d ti pravidla a úkoly 

na trase za  xovaly, pak si zapamatují cíl aktivity. U d tí s ADHD m že i p esto nastat nekoncentrovanost a zbrklost, 
tzn. porušení pravidel.

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


