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TALÍ OVANÁ 

Už nás moc nebavilo házet si s létajícím talí em nebo freesbí kem jenom tak. Ani nevím, koho to 
z oddílu napadlo zahrát si n co jako talí ový „fotbálek“.

Motivace:

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.Pot eby:

Hrají proti sob  dv  družstva o 6 hrá ích (3 chlapci/3 d v ata). H išt  je vyzna eno pouze dv ma 
obdélníky (brankami) o rozm ru 3×7 m naproti sob  vzdálenými 20 m. Dále h išt  není vymezeno, hrá i se smí 
pohybovat po celém prostoru. Hraje se s létajícím talí em. 

Vlastní hra 

Na za átku hry družstva losují o talí . Družstva se postaví každý ke svému obdélníku, který budou bránit. Poté 
na pokyn rozhod ího družstvo, které si vylosovalo jako první létající talí , vyhodí talí  co nejdále od svého obdélníku 
sm rem k obdélníku soupe e. Druhé družstvo, až dopadne na zem, talí  sebere a hraje sm rem na soupe v obdélník. 

Hrá i s talí em nesm jí d lat žádné kroky; povolen je nákrok a pohyb na jedné noze (jako v basketbalu). Povolené jsou 
také t i dob hové kroky p i chytání jak dozadu, tak dop edu. 

Družstvo se smí pohybovat pouze pomocí p ihrávek. Hrá i si nesm jí podávat talí  z ruky do ruky. V p ípad , že 
družstvu talí  upadne na zem, získává talí  druhé družstvo, a to i v p ípad , že se ho jako poslední dotklo (bránící hrá i 
m žou talí  pouze srazit na zem, aby ho získali). P ihrávky smí sm ovat do stran, dop edu i dozadu. 

K získání bodu sta í, když se družstvu poda í odkudkoliv umístit talí  do soupe ova obdélníku. Talí  v obdélníku musí 
z stat, nesmí se vykutálet. Po ítá se pouze, když je talí  v obdélníku celý. Do obdélníku nesmí ani bránící, ani úto ící 
hrá i vstoupit. Po dosažení bodu se za íná jako na za átku s tím, že talí  vyhazuje družstvo, které bod získalo. 

Ve h e není povolen jakýkoliv dotyk s protihrá em. 

Hra kon í po dosažení 15 bod  jedním z družstev.

Použitá literatura: www.orel.cz/sporty. 

Tyto aktivity p ibližují Ideály Pionýra: P átelství a Pravda.

Provedení:

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

na individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky. Je vhodné za adit 
do týmu instruktora i vedoucího, který m že usm r ovat hru v tom smyslu, že cílen  nahrává i d tem mén  obratným, 
mén  pr bojným, které by se jinak ke h e nedostaly. Vedoucí by však nem l brát hru jako ukázku svého um ní.

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

Moje poznámky:

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

D ti ú inn  spolupracují ve skupin , podílejí se na utvá ení p íjemné atmosféry v týmu,vytvá ejí si pozitivní p edstavu 
o sob  samém.

Podpora týmové spolupráce, rozvoj pohybových dovedností a vytrvalosti, nácvik a využití 
bezkontaktních prvk  ve h e.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Hlídat, aby hra m la spád a nebyla zdlouhavá.Pozor na:

as p ípravy

10 minut

as realizace

po dosaženi 15 bod

Prostor

h išt , t locvi na

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

2x6

V ková kategorie

12–14 let
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Moje poznámky:


