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ST ELBA NA KOŠ

Na všech velkých závodech a utkáních se vždy vyhlašují nejlepší sportovci. Sportovní svaz slavnostn  
ud luje jednou ro n  tituly nejlepším sportovc m. Tak známe fotbalistu, hokejistu, atleta nebo sportovce roku. Stávají 
se tak králem, královnou daného sportu. 

Titul krále st elc  ud líme nejlepšímu z vás ve st elb  na koš.

Motivace:

2 basketbalové mí e, volejbalová sí , stopky.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

D ti se u í vedení mí e 
driblováním. Vedoucí rozd lí d ti do dvou 
družstev, které si nastoupí v zástupech na 
startovní áru. Naproti každému družstvu 
jsou ve vzdálenosti 6 m umíst ny mety. Mezi 
startem a metou vyty íme každému družstvu 
trasu pomocí ty  kuželek, vzdálených od sebe 
1 m. D ti povedou mí  driblováním, slalomem 
mezi kuželkami až k met  a zpátky p ímo 
k nastoupenému družstvu. Za ínají první hrá i 
ve družstvech a jakmile zdolají trasu, p edávají 
mí  druhému hrá i atd. Hra kon í, jakmile se 
všichni lenové družstva vyst ídají. Nejrychlejší 
vyhrává.

Na krále st elc

D ti se u í st elbu na koš. D ti si nastoupí 
v zástupu na áru vzdálenou 2 m od 
basketbalového koše. Za íná první hrá  hodem 
na koš. Jestliže byl úsp šný, 2. hrá  v po adí musí 
vst elit koš. Pokud se mu to nepoda í, vypadává 
ze hry. Netre  l-li se do koše p edcházející hrá , 
nemusí dát koš ani hrá , který je po n m na ad . 
D ti se postupn  st ídají v hodech. Hra kon í 
jakmile z stane ve h e poslední hrá  – vít z.

D ti trénují hod mí em s odrazem od zem .

Pozemní odbíjená

Uprost ed hrací plochy pov síme sí  (výška horního okraje je nejvýše 80 cm od zem ). Vedoucí rozd lí hrá e na dv  
stejn  po etná družstva (maximáln  p ti lenná). Každé družstvo obsadí jednu polovinu t locvi ny. Zástupci družstev 
spolu losují. Vít z za íná hru podáním. Hrá  hodí mí  tak, aby se jednou odrazil o zem na vlastní polovin , pak p elétl 
sí  a dopadl na území soupe . Ti si ho sm jí nejvýše dvakrát nahrát, vždy s jedním odrazem. T etí ho musí odehrát 
zpátky p es sí  – i tentokrát má mí  odsko it jednou na vlastním území a teprve potom p elet t p es sí . Hrá i mí  
neházejí do výšky, ale chytí ho a odbíjejí jím o zem. Úder vedou bu  jednou nebo dv ma rukama shora, a to tak, aby 
mí  od zem  odsko il. Pokud se hrá m z n kterého družstva mí  odrazí od zem  vícekrát než jednou nebo skon í 
v síti, dostávají „ meláka“ – trestný bod. Hraje se do té doby, až jedna skupina dostane deset „ melák “. 

Streetball

Je sportovní hra t í lenných družstev na jeden koš. Cílem hry je dosáhnout co nejvíce bod  vhozením mí e do koše. 
Herní plochu tvo í jedna polovina basketbalového h išt  s jedním košem. Vedoucí rozd lí d ti do dvou družstev po 

Provedení:

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

Zvládne pohyb mí e driblováním a hod na koš. Zdokonaluje se v obratnosti s mí em. Trénuje 
rychlost, p esnost a vytrvalost.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

10 minut

as realizace

30 minut

Prostor

t locvi na

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

10

V ková kategorie

5. t ída/11 let
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Moje poznámky:

t ech hrá ích (2 úto níci a 1 obránce). Na za átku se ur í losem, kdo získává mí . Utkání zahajuje obránce podáním 
mí e jednomu z úto ník  za áru t íbodového hodu, jako po úsp šném koši. Hrá  s mí em se smí pohybovat pouze 
driblováním. P ed vhozením koše musí mí  držet postupn  nejmén  dva hrá i úto ník , jinak je koš neplatný. Protihrá i 
se snaží bránit, ale pouze v mezích pravidel. Nesmí se hrá e s mí em dotýkat žádnou ástí t la. V p ípad  faulu nebo 
mí e v zámezí dostává mí  družstvo protivníka za pomezní áru. Po zm n  mí e se rozehrává hra odkudkoli z pomezní 
áry. Hru hrajeme 5 minut. Po vypršení asového limitu vyhrává družstvo, které st elilo více koš .

D ti s autismem je t eba za azovat na konec družstva, aby si za  xovaly 
pravidla a prakticky vid ly, jak splnit zadaný úkol. Pokud plní zadaný 

úkol všechny d ti najednou, pak dávat autistickým d tem jednoslovné, jasné a konkrétní pokyny. 

D tem s poruchou motoriky nebo d tem t lesn  hendikepovaným zadávat jinou roli p i sout ži – rozhod í, mety, 
starté i, hodnotitelé sout že…

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


