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Úvod 

 

 Dnešní doba plná technických vymožeností nabízí dětem mnoho lákadel a 

vyplňují tak svůj volný čas sezením u počítače nebo televize. Velkou motivací jsou pro 

děti blikající počítačové hry, u kterých někteří prosedí i několik hodin. Tím zbývá méně 

času na pohyb. Aktivní pohyb je tak značně omezen a to se může projevit na jejich 

zdraví. Proto je potřeba motivovat děti k pohybovým činnostem, sportovním aktivitám a 

jiným zájmům, aby se vhodně vyvíjeli a žili zdravě. 

 Více času člověk tráví doma, v uzavřené místnosti, ve městě, škole nebo v práci 

a pohyb v přírodě je tak stále více omezen. U dětí bychom měli od počátku vytvářet 

kladný vztah k pohybu i k přírodě. Protože pobyt v přírodě nám přináší uvolnění, 

regeneraci, odpočinek a příležitost k pohybovým aktivitám.  

 Škola v přírodě je součástí programu vzdělávání a mnoho základních škol 

realizuje pobyt v přírodě. Děti tak mají možnost se odpoutat od zaběhnutých stereotypů 

a zažít nevšední zážitky. Volný čas naplňují pohybové aktivity a pohyb ve zdravém 

prostředí přispívá k upevňování zdraví, vytváření vztahu a ochraně přírody, ale také 

k utužování vztahů v kolektivu. Proto si myslím, že škola v přírodě je nezbytnou 

součástí vzdělávání a rozvíjí žáka v mnoha oblastech jeho osobnosti. Z toho důvodu by 

se mělo touto problematikou více zabývat, a to nejen přípravou, ale i kvalitní náplní 

programu. 

Hlavním cílem této práce je vytvořit metodickou příručku, určenou učitelům a 

vychovatelům na 1. stupni základních škol. V ní by měly být shrnuty nejdůležitější 

poznatky o škole v přírodě, dostupná literatura a právní předpisy pro dobré fungování 

školy v přírodě. Měla by obsahovat zásobník pohybových aktivit, vhodných jak pro 

výuku, tak i k náplni volného času dětí mladšího školního věku. 

Na základě uvedeného cíle si diplomová práce klade tyto úkoly: 

- charakterizovat základní teorie a pojmy k tématu 

- prostudovat problematiku a zhodnotit dosavadní stav literatury k tématu 

- seznámit se s právními předpisy k pořádání škol v přírodě 

- seznámit se se současným programem pro vzdělávání na 1. stupni ZŠ 

- prostudovat, shrnout a charakterizovat vývojové zvláštnosti dětí mladšího 

školního věku 

- sestavit zásobník pohybových aktivit pro letní školy v přírodě 
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1. Teoretická východiska 

 

 „Základy pro zdravý život se vytvářejí již od narození. Rodičovská péče a láska, 

harmonické rodinné prostředí, vzájemná úcta a tolerance, nekonfliktní a kamarádské 

vztahy, vhodné prostředí pro využití volného času, pravidelná pohybová činnost 

s dostatečným pobytem v přírodě, správná výživa – to jsou ideální podmínky pro zdravý 

vývoj dítěte.“         (Mužík, 1997, s. 3) 

  

Právě vhodné prostředí pro využití volného času, kamarádské vztahy,  

pravidelnou pohybovou činnost spojenou s pobytem v přírodě a správnou výživu i více 

zajišťuje škola v přírodě.  

 

 

1.1. Základní teorie a pojmy vztahující se k tématu  

  

 Škola hraje v životě dítěte významnou roli a připravuje ho na život. 

Úkolem učitelů je vychovávat a vzdělávat žáky. Škola v přírodě je jednou z výchovně 

vzdělávacích složek. Během pobytu nepřetržitě působí na dítě. Výchovně vzdělávací 

proces žáků na školách v přírodě probíhá v upravených učebnách ubytovacího zařízení. 

Učitel má odpovědnost za žáky nejen při výuce, ale i mimo ni. Učitelé připravují výuku, 

kterou mohou přizpůsobit danému prostředí, berou v úvahu klimatické podmínky a na 

základě nich mohou měnit prostředí výuky. Například předměty jako výtvarná a tělesná 

výchova mohou probíhat na čerstvém vzduchu. Prvouku a ekologickou výchovu si 

mohou prakticky vyzkoušet v přirozeném prostředí. Po výuce vedou vychovatelé další 

část dne, která tvoří programovou náplň volného času. Žáci se věnují pohybovým 

aktivitám, různým sportovním a pohybovým hrám.  

Pohybová aktivita a pobyt na škole v přírodě má blahodárný vliv na celkové 

zdraví a rozvoj jedince. Žáci poznávají a přizpůsobují se novým podmínkám a novému 

prostředí, které toto zařízení poskytuje. Prohlubuje se poznání přírodních krás a tím 

vytváříme vztah k přírodě a životnímu prostředí. 
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1.1.1. Základní dokumenty a škola v přírodě 

 

 Úlohou školy v přírodě je pokračovat ve vzdělávacím procesu žáků a to na 

základě vzdělávacích dokumentů, které jsou dané pro celý školský systém. Tyto 

vzdělávací dokumenty musí respektovat učitelé, ředitelé i vychovatelé.  

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Národní program rozvoje 

vzdělávání v České republice tzv. Bílou knihu. Bílá kniha formuluje východiska, 

obecné záměry a rozvojové programy pro vývoj vzdělávací soustavy. Jsou to 

nejobecnější teze, z kterých je vytvořen Standard základního vzdělávání, který 

vymezuje cíle a obsahy vzdělávání. Na základě Standardu základního vzdělávání jsou 

vytvořeny vzdělávací programy Základní škola, Obecná škola a Národní škola. 

 Novou koncepci a nový přístup k výchovně vzdělávací práci učitele přinesla 

reforma ve vzdělávacím školském systému. Osnovy vzdělávacích programů Základní 

škola, Obecná škola a Národní škola jsou postupně nahrazovány Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, který vymezuje cíle a výstupy 

v širších souvislostech, než je tomu v osnovách. Podle Rámcového vzdělávacího 

programu musí každá škola vytvořit svůj Školní vzdělávací program. I když jsou ještě 

osnovy platné, budu se zabývat v další kapitole Rámcovým vzdělávacím programem 

pro základní vzdělávání (RVP ZV), který postupem času zcela nahradí osnovy. 

 

1.1.2. Charakteristika pojmů 

 

 Mezi základní pojmy vztahující se k pohybovým aktivitám na letní škole 

v přírodě podle mého názoru patří: pohyb, činnost neboli aktivita, škola v přírodě, 

mladší školní věk.  

„Pohyb je znamením života. I když jsme zdánlivě v klidu, provádíme dechové 

pohyby, dochází k cirkulaci krve, k srdečním stahům a dalším pohybům těla. V lidském 

pohybu je harmonicky propojena složka fyzická, duševní (mentální) a duchovní, a to 

v individuální podobě a v individuálních vztazích k okolnímu světu.“  

(Mužík, 1997,s. 4) 

Pohyb je základní složkou života a lidského bytí. Podle (Mužíka, 1997) 

pohybem vyjadřujeme své pocity a nálady. Bez pohybu by nebyl život. 
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S pohybem úzce souvisí pohybová činnost. Ta je považována podle Mužíka 

(1997) za jednu z nejvýznamnějších potřeb dítěte a patří ke stěžejním součástem péče o 

zdraví.   

Průcha (2003) definuje činnost neboli aktivitu jako: 

1. Všeobecně činnost zejména živých bytostí. 

2. Psychologický pojem vyjadřuje, že jejím původcem je subjekt se 

specifickými charakteristikami, který sleduje určitý cíl, vynakládá volní 

úsilí a jeho snažení je ovlivněno sociálním kontextem. 

Průcha (2003) dále definuje činnost v přírodě jako druh činnosti organizovaný 

školou v přírodním prostředí. V našem případě jako součást dlouhodobých pobytů žáků 

v mimoškolním prostředím, sledujících rekreační a zdravotní cíle. Průcha dále odkazuje 

na pojem výchova prožitkem, který s ním souvisí. Výchova prožitkem je podle Průchy 

(2003) „výchova dobrodružstvím“, kdy jsou činnosti zaměřeny na rozvoj sebepojetí, 

sociálních vztahů a vztahů k životnímu prostředí, proto kromě fyzického výkonu 

zahrnují obvykle sebereflexi, reflexi sociální interakce a pozorování prostředí a také 

fyzicky náročné činnosti spojené s určitou mírou rizika ve vnějším, přírodním i 

městském prostředí. 

 Podle Průchy (2003) je škola v přírodě školské zařízení umožňující pobyt dětí 

z předškolního zařízení a žáků škol primárního cyklu ve zdravotně příznivém prostředí 

bez přerušení školní vzdělávací práce nebo část školního roku, zpravidla v délce 

několika týdnů, kterou určitá škola tráví v takovém zařízení.  

 Zákon MŠMT č. 395/1991 Sb., o školských zotavovacích zařízeních, 

platný ke dni 23.2. 2008,  říká v § 16, že škola v přírodě je školské zotavovací zařízení, 

které umožňuje pobyt dětí z předškolních zařízení a žáků škol nebo jednotlivých tříd, 

popřípadě pobyt vybraných skupin žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení 

školní výchovně vzdělávací práce. Jejím posláním je kompenzace negativních vlivů 

životního prostředí na zdravotní stav dětí a žáků žijících v územích s postiženým 

životním prostředím. Dále říká, že do školy v přírodě se vysílají děti z předškolních 

zařízení, žáci základních škol, žáci speciálních základních škol, zvláštních škol, 

pomocných škol a žáci těch ročníků víceletých gymnázií odpovídajících nejvýše 

devátému ročníku základní školy. Školské úřady mohou zřizovat a spravovat školu v 

přírodě též mimo své územní obvody v dohodě se školským úřadem a obcí, v jejichž 

územním obvodu má být škola v přírodě zřízena. Na území s postiženým životním 

prostředím se školy v přírodě nezřizují. 
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Ať už definujeme pohyb nebo pohybovou aktivitu jakkoli, je jasné, že je 

bezpochyby nezbytnou součástí lidského života. Přispívá k našemu celkovému zdraví, 

psychické, fyzické i duševní pohodě. 

Školu v přírodě můžeme definovat na základě různých pohledů, obecně, 

na právní úrovni nebo v tomto případě ve státní školské sféře apod. Přikláním se 

k definici podle Průchy (2003), která je jasná a konkrétní. 

Průcha (2003) definuje mladší školní věk jako věk, který se dá vymezit jednak 

časově (přibližně od 6 do 10 let), jednak docházkou (1.- 4. ročník). Mladším školním 

věkem se zabývám ve 4. kapitole (Charakteristika mladšího školního věku). 

 

1.2. Dosavadní publikace a stav poznání týkající se tématu 

 

 V této kapitole se zaměřuji na publikace, které se zabývají problematikou škol 

v přírodě a dále publikace vztahující se k tématu pohybových aktivit, které byly vydány 

a určeny pro volnočasové aktivity a pobyt v přírodě. Můžeme zde vidět od 60. let 20. 

století chronologický vývoj a zájem týkající se této problematiky. 

 Literatura zastoupená k problematice „škol v přírodě“ se vyskytovala v době 60. 

– 80. let 20. století poměrně hojně. Toto období bylo pro vývoj pobytů v přírodě velice 

přínosné a prošlo mnoha změnami. Pobyt v přírodě se stal součástí výuky ve školách, 

kdy školy začaly jezdit do různých ubytovacích zařízení a byl pro žáky zajištěn program 

po celou dobu pobytu. Tyto knihy byly však často ovlivněny tehdejší politickou situací 

a s některými názory se dnes už těžko ztotožníme. Z těchto děl lze však čerpat vývoj a 

historii škol v přírodě.       Oddíl A) 

 V dalších letech řešení této problematiky ustálo a autoři se začali obecně 

věnovat psaní her a pohybových aktivit v přírodě. V 90. letech vznikly díla s hrami a 

náměty do přírody pro děti a mládež. Pulty knihoven však zaplavila díla M. Zapletala, 

který vydal několik Velkých encyklopedií her, především Hry v přírodě. Dodnes mnoho 

učitelů a vychovatelů z těchto encyklopedií čerpá a jsou pro ně dostačující. Tyto 

encyklopedie jsou však pro využití pro školy v přírodě velmi obecné, obsáhlé a obsahují 

chyby. Nároky žáků stále stoupají, a proto by se učitel měl seznamovat s množstvím 

nové dostupné literatury.            Oddíl B) 

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave počátkem 21. století 

se však problematikou škol v přírodě zabývala a vydala metodickou příručku, ve které 
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se především zaměřuje na environmentální výchovu, podporu zdraví a zdravotní 

výchovu, která se na školách v přírodě nabízí.  

Na PedF MU vznikaly pod vedením odborníků diplomové práce, které se 

zabývaly problematikou škol v přírodě a vytvořili materiál pro organizaci, výuku a 

odpolední program pro děti. Z těchto děl se můžeme inspirovat a použít je v praxi. Jsou 

specificky zaměřeny na plnohodnotné využití volného času a námětů dlouhodobých 

činností.         Oddíl C) 

Je vždy potřeba se inspirovat nejnovějšími poznatky o dané problematice. 

Nejnovější poznatky přináší diplomové práce, které se zabývají školami v přírodě a také 

publikace odborníků na univerzitách. Jedním z nich je F. Mazal, který je 

vysokoškolským učitelem na Fakultě Tělesné kultury Univerzity Palackého 

v Olomouci. Je uznávaným odborníkem v oblasti hry a pohybových her v České i 

Slovenské republice. Jeho dílo Hry a hraní pohledem ŠVP je určené široké veřejnosti. 

Zabývá se významem pohybové hry v životě člověka a novou koncepcí Rámcového 

vzdělávacího programu. Dále bylo vydáno mnoho různých souborů her do přírody, ve 

kterých je mnoho pohybových aktivit vhodných pro školy v přírodě. 

          Oddíl D) 

 Zde uvádím dostupnou literaturu seřazenou podle odstavců do jednotlivých 

oddílů pro větší přehlednost, která se zajímala o problematiku škol v přírodě. (Nelze 

očekávat, že zde naleznete všechnu literaturu, která k této problematice existuje, pro 

příklad uvádím takovou, která je dostupná především veřejnosti a studentům na PedF 

MU v Brně.) 

 

Oddíl A) 

1. KRÁLIČEK, J.; KOVÁČIK, J.  Škola v prírode. Bratislava: Slovenské 

pedagogické nakladatelstvo, 1964. 179 s. 

2. KŘÍŽEK, J. Škola v přírodě. 1. vyd. Praha: SPN, 1982. 118 s. ISBN 14-508-82 

3. KURANDA, J., LIŠKOVÁ, E., HAZUKOVÁ, H. Výchova mimo vyučování ve 

školách v přírodě. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1984. 103 s. ISBN 60-78-

84 

4. KRÁLIČEK, J. Škola v přírodě. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 1985, 179 s. 2. l. příl. ISBN 67-450-85 

5. BURGET, D. Škola her. Praha: Ústřední kulturní dům železničářů, 1987. 88 s. 

ISBN 59-337-86 
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Oddíl B) 

1. ZAPLETAL, M. Velká encyklopedie her, Hry v přírodě I. 2. vyd. Praha: Leprez, 

1995. 623 s. ISBN 80-901826-6-6 

2. FOSTER, EMILY, R. 85 her pro zlepšení kondice dětí. 1. vyd. Praha: Portál, 

1997. 112 s. ISBN 80-7178-177-0 

3. PAVELKA, R. 69 nejlepších her pro děti – venku. Brno: MC nakladatelství, 

1998. 71 s. 

4. PAVELKA, R. 61 nejlepších her – uvnitř. Brno: MC nakladatelství, 2000. 67 s.  

5. ŘIHÁČEK, J., MUŽÍK, V. Turistické hry. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

1998, 22 s. 

6. NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 1. vyd. Praha: Portál, 1998, 

328 s. ISBN 80-7178-218-1 

 

Oddíl C) 

1. HLADILOVÁ, Magdaléna. Pohybové činnosti ve škole v přírodě: diplomová 

práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, 1999. 53 l., 4 l. příl. 

Vedoucí diplomové práce Vladislav Mužík 

2. MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 2000. 292 s. ISBN 

80-85783-29-0 

3. KADRMASOVÁ, Naděžda. Škola v přírodě jako součást dnešního pojetí tělesné 

výchovy na 1. stupni základní školy: diplomová práce. Brno: Masarykova 

univerzita, Fakulta pedagogická, 2000. 82 l. Vedoucí diplomové práce Vojtěch 

Nováček 

4. JABŮRKOVÁ, Lenka. Organizace škol v přírodě: diplomová práce. Brno: 

Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, 2001. 57 l., 5 l. příl. Vedoucí 

diplomové práce Vladislav Mužík 

5. MALENOVSKÁ, Irena. Náměty na organizaci volného času při pobytu na škole 

v přírodě: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, 

2001. 115 l., 1 l. příl. Vedoucí diplomové práce Jan Ondráček 

6. BUBELÍNIOVÁ, M., WIEGEROVÁ, A., HIRSCHNEROVÁ, Z. Premeny školy 

v prírodě 2. Bratislava: Iuventa, 2002. 121 s. ISBN 80-88868-76-9 
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7. HOFÍRKOVÁ, Pavla. Příprava školy v přírodě s celotýdenní motivací se 

zaměřením na sport: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta 

pedagogická, 2002. 54 l., 9 l. příl. Vedoucí diplomové práce Petr Starec 

 

Oddíl D) 

1. TOMSOVÁ, Hana. Náměty pohybových aktivit na školách v přírodě a dětských 

táborech: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, 

2005. 57 l. Vedoucí diplomové práce Vojtěch Nováček 

2. ŠMARDOVÁ, Lenka. Komplexní organizace a náměty pro pohybovou činnost 

na letní škole v přírodě: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta 

pedagogická, 2006. 102 l., 6 l. příl. Vedoucí diplomové práce Daniela Jonášová 

3. UHERKOVÁ, Lenka. Zimní škola v přírodě jako součást školního vzdělávacího 

programu na 1. stupni základní školy: diplomová práce. Brno: Masarykova 

univerzita, Fakulta pedagogická, 2006. 94 l., 10 l. příl. Vedoucí diplomové práce 

Marek Trávníček 

4. MAZAL, F. Hry a hraní pohledem ŠVP. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 2007. 394 s. 

ISBN 978-80-85783-77-3 

5. Zlatý fond her I: hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy 

Lipnice. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 160 s. ISBN 80-7178-636-5 

6. PERIČ, T. Hry ve sportovní přípravě dětí. 1. vyd. Praha: Grada Publishung, 

2004. 100 s. ISBN 80-247-0908-2 

7. KIRCHNER, J., HNÍZDIL, J. Orientační hry nejen do přírody. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishung, 2004. 104 s. ISBN 80-247-0798-5 

8. DOLEŽALOVÁ, E., KUČEROVÁ, A. Hry v přírodě a s přírodou. 1. vyd. 

Praha: Mladá fronta, 2004. 160 s. ISBN 80-204-1142-9 

9. MARKOVÁ, Z. Pohybové hry do tříd a družin. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishung, 2005. 148 s. ISBN 80-247-0845-0 

10. KIRCHNER, J., HNÍZDIL, J., LOUKA, O. Kondiční hry a cvičení v přírodě. 

1.vyd. Praha: Grada, 2005. 108 s. ISBN 80-247-0995-3 

11. CHOUR, J. Receptář her. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. 168 s. ISBN 80-7178-388-

9 

12. HERMOCHOVÁ, S., NEUMAN, J. Hry do kapsy I. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 

96 s. ISBN 80-7178-672-1 
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13. HERMOCHOVÁ, S., NEUMAN, J. Hry do kapsy II. 1. vyd. Praha: Portál, 

2003. 96 s. ISBN 80-7178-673-X 

14. HERMOCHOVÁ, S., NEUMAN, J. Hry do kapsy III. 1. vyd. Praha: Portál, 

2003. 96 s. ISBN 80-7178-817-1 

15. HERMOCHOVÁ, S., NEUMAN, J. Hry do kapsy IV. 1. vyd. Praha: Portál, 

2003. 96 s. ISBN 80-7178-818-X 

16. HERMOCHOVÁ, S., NEUMAN, J. Hry do kapsy V. 1. vyd. Praha: Portál, 

2004. 96 s. ISBN 80-7178-874-0 

17. HERMOCHOVÁ, S., NEUMAN, J. Hry do kapsy VI. 1. vyd. Praha: Portál, 

2004. 96 s. ISBN 80-7178-875-9 

18. CAHA, M., ČINČERA, J., NEUMAN, J. Hry do kapsy VII. 1. vyd. Praha: 

Portál, 2004. 96 s. ISBN 80-7178-909-7 

19. NEUMAN, J., WAGENKNECHT, M., Hry do kapsy VIII. 1. vyd. Praha: Portál, 

2005. 96 s. ISBN 80-7178-984-4 

20. NEUMAN, J., TOMEŠ, P. Hry do kapsy IX. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 96 s. 

ISBN 80-7178-985-2 

21. NEUMAN, J., ZAPLETAL, M. Hry do kapsy X. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 96 

s. ISBN 80-7367-025-9 

22. BARTŮNĚK, D. Kniha her a činností v klubovně i venku. 1. vyd. Praha: Portál, 

2002. 192 s. ISBN 80-7178-618-7 

 

 

2. Cíl práce 

 

Jednou ze složek výchovně vzdělávacího procesu je škola v přírodě. Na základě 

rešerše literatury jsem zjistila, že k této problematice existuje poměrně mnoho literatury 

v 60. - 80. letech 20. století. Od té doby prošlo školství mnoha změnami a v současné 

době není vytvořen vhodný ucelený materiál pro učitele a vychovatele na 1. stupni 

základní školy.  

Na základě analýzy a rozboru dostupné literatury a RVP ZV jsem zjistila, že 

škola v přírodě je významná a součástí ŠVP. Učitelé by měli počítat ve školním roce 

s pořádáním pobytu v přírodě. Protože této tématiky je málo, kladu si za cíl vytvořit 

publikaci vhodnou pro ředitele, učitele, vychovatele na 1. stupně základní školy, ale i 
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vedoucí zájmových kroužků a táborů. Tato publikace bude sloužit jako podpůrný 

metodický materiál zejména pro školy v přírodě na 1. stupni základní školy a sloužit 

učitelům a vychovatelům jako pomůcka pro čerpání námětů při pobytu v přírodě. Bude 

obsahovat zásobník konkrétních pohybových aktivit, který bude rozdělen podle 

jednotlivých oddílů. 

 

3. Škola v přírodě obecně  

 

Mnoho lidí si myslí, že škola v přírodě je pouhá rekreace pro žáky a učitele. 

Navazuje však na práci ve škole. Probíhá zde výuka a odpoledne jsou děti zaměstnány 

pohybovými aktivitami souvisejícími s určitým tématem. Škola v přírodě je založena na 

pobytu a aktivním pohybu ve zdravém životním prostředí.  

 Když se ohlédneme zpět, zjistíme, že myšlenky výchovy dětí ve zdravém 

prostředí přírody sahají až do dob Rousseaua. Podle Králíčka (1964) koncem 19. a 

začátkem 20. století vznikají v řadě krajích různá pedagogická hnutí „nových škol“, kde 

jsou děti umisťovány do vesnic. Původcem byl Cecil Reddie, který založil v Anglii 

v roce 1889 „New School“. Poté vznikaly další školy ve Francii, Německu, USA a 

jiných zemích. Podle A. Ferriera jich bylo v roce 1914 na světě asi osmdesát, ale většina 

zanikla v průběhu první světové války.  

 První škola v přírodě byla založena v roce 1904 v Německu v Berlíně. Tato tzv. 

„lesní škola“ byla otevřená celý rok a sloužila pro tělesně slabé, anemické a nervózní 

děti. Po zveřejnění výsledků se zjistilo, že většině dětí se zlepšil jejich zdravotní stav. 

 Začátkem 20. století vznikaly i u nás první pokusy založení školy v přírodě. 

První škola byla otevřena v roce 1923, ale trvala jen krátce. Druhý pokus byl 

uskutečněn v Pardubicích v roce 1926, kde vznikla „zahradní škola“. Zahradní školy 

vznikaly také už v Praze v roce 1923. (Králíček, 1964) 

 V dnešní době má každá škola možnost uspořádat školu v přírodě a vybrat si 

zařízení, kde ji uskuteční. Je však na učiteli, aby se na ni dlouho před odjezdem 

připravil. Je nutné zařídit spoustu věcí od ubytování, stravování, dopravy až po 

vytvoření programu. Příprava není lehká a učitel se musí také zabývat různými právními 

předpisy, na které upozorním v další kapitole.  
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3.1. Význam školy v přírodě 

 

 Škola v přírodě pomáhá rozvíjet žáky v oblasti sociální, kognitivní, ale i 

zdravotní.  

Učitel na škole v přírodě má možnost pozorovat žáky při jiné příležitosti než jen 

ve školních lavicích. Poznává žáky blíže, jejich dovednosti a záliby. V celém kolektivu 

se prohlubují vztahy. Žáci se mezi sebou více poznávají a vznikají nová přátelství. 

Sbližují se nejen žáci, ale na základě důvěry se vytváří kamarádské vztahy také mezi 

žákem a učitelem, které pokračují i po ukončení pobytu. Během vzájemné spolupráce se 

vyvíjejí vztahy také mezi učiteli. Prohlubují se tak vztahy v celém kolektivu. 

Je pravidlem, že na školu v přírodě jezdí žáci i jiných ročníků. Bývá to proto, 

aby se žáci různých věkových skupin ve škole více poznali a například ti žáci, kteří si 

nenašli kamarády mezi svými vrstevníky, se mohli poznat s dětmi z jiných tříd a 

navázat s nimi přátelství. 

Smyslem školy v přírodě je upevňování zdraví, otužování a zvýšení fyzické 

zdatnosti. Děti tráví svůj čas na čerstvém vzduchu, v bezprašném prostředí, zdokonalují 

si svoje smysly, vytrvalost, tělesnou sílu a dodržují hygienické návyky. Žáci se 

odpoutají od svých každodenních starostí z domova nebo popřípadě od rodinných 

problémů. Škola v přírodě má za úkol vytvořit kladný vztah k pohybu a k přírodě. 

Každé dítě by mělo zažít pocit úspěchu, které širokou nabídkou pohybových aktivit 

škola v přírodě nabízí.  

Škola v přírodě působí na celkové zdraví dítěte a rozvíjí jeho vlastnosti a 

dovednosti. Dítě se stává samostatnější, učí se toleranci a komunikaci mezi ostatními. 

V kolektivu žáků zažije nevšední zážitky. 
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3.2. Legislativa pro konání školy v přírodě 

 

Každá škola, učitel nebo osoba, která pořádá pobyty na školách v přírodě se 

musí seznámit s potřebnými právními předpisy při jejich organizování. Těmito předpisy 

jsou myšleny právní dokumenty, které představují vyhlášky a zákony. Splněním těchto 

předpisů se může pobyt ve škole v přírodě zorganizovat. 

 

Studiem vyhlášek a zákonů, které určují podmínky zotavovacích akcí pro děti, 

jsem zjistila, že jsou platné ke dni 25.3. 2008 tyto dokumenty:   

 

- Zákon MŠMT č. 395/1991 Sb., o školských zotavovacích zařízeních, § 

16 (Škola v přírodě) 

- Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), poslední změna tohoto 

zákona proběhla 29. ledna 2008 zákonem č. 58/2008 Sb. 

- Vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a 

ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, § 10 (Účel 

školy v přírodě) 

- Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

- Vyhláška MZ č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a 

provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých 

- Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je to úplné znění 

zákona č. 258/2000 Sb. 

- Vyhláška MZ č. 148/2004 Sb., která upravuje a mění vyhlášku č. 

106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 

- Vyhláška MŠMT č. 454/2006 Sb., která upravuje a mění vyhlášku č. 

48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky  

- Vyhláška MŠMT č. 107/2008 Sb., která upravuje a mění vyhlášku č. 

107/2005 Sb., o školním stravováním (Příloha č.2 k vyhlášce č. 107/2005 

Sb., Finanční limity na nákup potravin) 
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Přestože nejdůležitějším předpisům se budu dále věnovat, doporučuji se 

s uvedenými zákony a vyhláškami seznámit podrobněji. 

 

 Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví v § 9 určuje podmínky účasti 

dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci. Mezi tyto podmínky patří: 

 

- mateřská škola a základní škola může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které: 

 a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným 

očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování 

podrobit pro trvalou kontraindikaci, 

b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a 

c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s 

fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu 

není nařízeno karanténní opatření. 

- pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky 

stanovené v odstavci 1. 

- zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci 

posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje 11). 

Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě 

podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze 

imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor posudku 

upraví prováděcí právní předpis. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po 

dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně 

zdravotní způsobilosti dítěte. Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) potvrzuje v 

písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte 12); toto potvrzení nesmí být starší než 

jeden den. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný 

zástupce pořádající osobě, vysílající základní škole nebo mateřské škole pro účely podle 

§ 11 odst. 1 písm. b) a f). 

- mateřská a základní škola, které vysílají děti na školu v přírodě, jsou povinny ohlásit 

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví jeden měsíc před jejím zahájením údaje v 

rozsahu podle § 8 odst. 3 a poskytnout mu doklad podle § 8 odst. 4 . 

- pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky 

stanovené v odstavci 1. 
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 Další podmínky tohoto zákona stanovují: 

- § 10 (Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a 

zotavovací akci) 

- § 11 (Povinnost základní a mateřské školy, které vysílají děti na školu v 

přírodě, a pořádající osoby) 

- § 13 (Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací 

plochy) 

 

Vyhláška MZ č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v § 8 říká, že ve 

školách v přírodě se výuka zajišťuje v místnosti odpovídající požadavkům na učebny v 

parametrech osvětlení a v mikroklimatických podmínkách podle této vyhlášky s 

plochou minimálně 1,5 m2 podlahové plochy na 1 žáka. Pokud se volný čas tráví ve 

vnitřních prostorách, musí to odpovídat zejména charakteru jídelny nebo denní 

místnosti s plochou minimálně 1,5 m2 na 1 žáka nebo minimálně 3 m2 na 1 dítě 

předškolního věku. Dále tato vyhláška mluví v § 10 o ubytování ve škole v přírodě, kde 

lze v 1 pokoji ubytovat zpravidla 6 žáků nebo 6 dětí předškolního věku, přičemž 

minimální podlahová plocha musí být 3 m2 na 1 osobu. 

 
Vyhláška MZ č. 148/2004 Sb., která upravuje a mění vyhlášku č. 106/2001 Sb., 

o hygienických požadavcích na zotavovacích akcích pro děti, obsahuje 4 přílohy, které 

upravuje a mění. Jsou to: 

- příloha č. 1 (Skupiny potravin, které nelze na zotavovacích akcích pro 

děti podávat ani používat k přípravě pokrmů, a podmínky pro použití 

některých potravin) 

- příloha č. 2 (Náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích 

akcí a škol v přírodě) 

- příloha č. 3 (Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na 

zotavovací akci a škole v přírodě) 

- příloha č. 4 (Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce 

pro děti a pro školy v přírodě) 

 

V Praze dne 22. prosince 2005 byl vydán Metodický pokyn Č.j.: 37 014/2005-

25, platný ke dni 26.3.2008, k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a 
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studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy. Cílem tohoto metodického pokynu je doporučit způsob postupu 

při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních.  

 

 Učitel věnuje mnoho času přípravě školy v přírodě a je jeho povinností se 

pečlivě seznámit s vyhláškami a jejich paragrafy výše uvedených zákonů k celkovému 

zajištění a hladkému průběhu celého pobytu. Každým rokem by se měl učitel zajímat o 

změny, které mohou nastat u těchto právních dokumentů, prostudovat je a popřípadě 

informovat rodiče, školu nebo zařízení, kde škola v přírodě proběhne. Čím více úsilí 

předem věnuje přípravě, tím více si zajistí hladší průběh celé akce.  

 

 

3.3.  RVP ZV, ŠVP ZV 

 

V roce 2004 byl schválen Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání. Tento program vymezuje cíle ve vzdělávacích oblastech v širší souvislosti a 

nahrazuje osnovy. Je závazný pro všechny školy od školního roku 2007/2008. 

Rámcový vzdělávací program se stále vyvíjí a upravuje. Naposledy  se  změnami  

k 1. srpnu 2007 a jeho aktuální znění najdeme na webových stránkách MŠMT a na 

webových stránkách Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. 

Každá škola měla změnit styl práce, využít nové podmínky a tvořivost učitelů a 

na základě tohoto dokumentu vypracovat Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání. Tento program dává učitelům volnější ruku a učitel může realizovat to, co 

v podstatě každý dobrý učitel vždy chce a měl by moci. Spolupracovat s kolegy, 

navazovat na jejich pedagogickou i odbornou práci odborně a výchovně, díky 

provázanosti zvýšit vliv na žáky a násobícím efektem je měnit odborně, sociálně i 

výchovně. Podstatný je cíl a výsledek. A tím je změna žáka, ale i učitele.  

Výsledkem práce školy je způsobilost žáka. Touto způsobilostí rozumíme 

kompetenci. Každý rodič chce, aby jeho dítě bylo kompetentní k životu v současné a 

budoucí společnosti. Hlavním cílem je mít základní klíčové kompetence, které 

pomohou k tomu, aby byl žák úspěšný, šikovný, zdravý, bohatý mladý člověk. Každý 

chceme, abychom byli spokojení a neměli problémy ve společnosti.  



 20 

Ty znalosti, které je schopen žák realizovat, stávají se bližší a pochopitelnější. 

Jde vlastně o dovednosti, které změní postoj k dané oblasti. Teprve změna postoje 

ovlivní osobnost každého žáka i učitele.  

V současné době máme na školách dvoje učební plány. Pro dobíhající ročníky a 

nové, které budou velmi podobné. Nároky na učitele se zvyšují a přibývá tlak a 

nervozita. Učitelé se jako obvykle připravují na výuku a realizují ji. Musí ale změnit své 

myšlení, postoje a kompetence. Musí změnit sami sebe a to je to nejdůležitější pro 

kvalitnější a propojenější učení. Pro většinu starších učitelů, ale i mladších bude tato 

změna velmi náročná, protože mají svůj zaběhnutý styl učení, kterého se jen tak 

nebudou chtít vzdát. Záleží jen na jejich odpovědnosti, jak budou přistupovat 

k plánování a realizaci výuky a odvedení dobré práce.   (Mazal, 2007) 

 Oblast, která se zabývá pohybovými aktivitami, zdravím a tělesné výchovy má 

nejblíže ke vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Zabývá se pojmem zdraví a říká že je 

chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno 

a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, 

kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je 

zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní 

výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou 

z priorit základního vzdělávání. (RVP ZV, 2007) 

V životě člověka je bezesporu zdraví zásadní věc. Je důležité pro mě a pro 

všechny ostatní. Zdraví je to nejcennější, co v životě máme a mělo by nás motivovat 

k tomu, abychom se o něj starali.  

Vzdělávací oblast Člověk a jeho zdraví přináší tyto podněty pro ovlivňování 

zdraví, s nimiž se žáci seznamují a učí se je využívat a aplikovat ve svém životě: 

• pochopit hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů 

spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví 

• seznamovat žáky s různým nebezpečím, které ohrožují zdraví v běžných i 

mimořádných situacích  

• osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou 

k zachování či posílení zdraví 

• získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných 
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Poznávají tak životní hodnoty a postupně si k nim vytváří postoje. Naplnění 

těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na 

činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví. Je třeba klást 

důraz na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i 

v každodenním životě školy. (RVP ZV, 2007) 

 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je rozdělena do dvou vzdělávacích oborů. Jsou to 

Výchova ke zdraví a Tělesná výchova.  

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je určen žákům druhého stupně. Učí žáky 

aktivně rozvíjet a chránit zdraví a být za ně odpovědným. Rozšiřují a prohlubují si 

poznatky o rodině, škole, přírodě, člověku a vztazích mezi lidmi. Navazuje na 

vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a je úzce propojen s průřezovým tématem 

Osobnostní a sociální výchova. Klade především důraz na praktické dovednosti a jejich 

aplikaci v modelových situacích i v každodenním životě.  

Vzdělávací obor Tělesná výchova je určen žákům prvního i druhého stupně. První 

stupeň je ještě rozdělen  na 1. období (1. -  3. ročník) a 2. období (4. - 5. ročník). 

V každém období uvádí Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání 

očekávané výstupy, ke kterým by měl žák dojít. Stejně tak tomu je u zdravotní tělesné 

výchovy, která je určena hlavně žákům se zdravotním oslabením.  

Ve vzdělávacím oboru Tělesná výchova se vyskytuje učivo turistika a pobyt 

v přírodě (přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůze 

v terénu, táboření a ochrana přírody). Blíže nám však neurčuje, jak v praxi toto učivo 

realizovat. 

Je na učitelích, aby vzali v úvahu všechny možnosti, potřeby žáků a prostředí školy, 

aby vytvořili vhodný program a rozvíjeli žáky. Je jen na jejich kreativitě, jak přispějí 

k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí osobnosti žáka. 

 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví klade důraz na rozvíjení klíčových kompetencí. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí žáků tím, že vede žáky k:  

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty  
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- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální 

pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených 

pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů 

- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých 

etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni 

mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí 

- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může 

zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 

- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v 

denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s 

aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání 

míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví 

- propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými 

mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji, s 

volním úsilím atd.  

- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako 

významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, 

společenských činností atd. 

- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace 

zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci 

(RVP ZV, 2007, s. 73) 

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů 

a hodnot pro osobní rozvoj každého jedince ve společnosti. Jejich osvojování je proces 

dlouhodobý, získané klíčové kompetence tvoří důležitý základ pro celoživotní učení 

žáka, jeho vstup do života a do pracovního procesu.  

Klíčové kompetence se vzájemně prolínají a patří mezi ně:  

(uvádím krátké příklady, jaké schopnosti a dovednosti může žák na škole v přírodě 

rozvíjet) 

- kompetence k učení  - sociální dovednosti v osvětě při volnočasových aktivitách 

- uplatňování osvojených modelů chování směřující k vybudování 

pozitivního vztahu ke zdravému životnímu stylu a 

k odpovědnosti za své zdraví a zdraví druhých 

- kompetence k řešení problémů - rozvíjí vlastní tvořivost 
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     - učí se kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, je 

schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 

rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

- kompetence komunikativní - učí se naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim 

a vhodně na ně reagovat 

 - uvědomuje si neverbální komunikaci při pohybových      

aktivitách 

- kompetence sociální a personální - učí se vytvářet pozitivní představu o sobě samém,     

která podporuje jeho sebedůvěru a samotný rozvoj 

- je veden ovládat a řídit svoje jednání a chování  

tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

- kompetence občanské - dodržuje zásady ochrany životního prostředí 

- rozvíjí zásady správných pohybových aktivit 

- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace a poskytne dle 

svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně 

v krizových situacích ohrožující život a zdraví člověka 

- kompetence pracovní - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska 

kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, 

ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany 

životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot      (Mazal, 2007) 
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4. Charakteristika dětí mladšího školního věku  

 

Z důvodu zájmu o školy v přírodě na 1. stupni ZŠ, považuji za důležité 

charakterizovat dítě mladšího školního věku a uvést změny v jeho životě a vývoji, které 

jsou typické pro toto období.  

 

4.1. Mladší školní věk 

 

 Podle Říčana (2004) je mladší školní věk období ve srovnání s tím, co 

předcházelo i co bude následovat, poměrně klidné, nebouřlivé a šťastné.  

  Dostáváme se k období, ve kterém dochází k radikální změně v životě dítěte. 

Mladší školní věk je podle Čápa (2001) období od šesti do deseti až jedenácti let – kdy 

dítě je žákem prvního stupně základní školy. Vágnerová (2005) rozděluje školní věk na 

tři fáze. Je to ranný školní věk (trvá od nástupu do školy, tj. přibližně od 6-7 let, až do 8-

9 let. Je pro něj charakteristická změna sociálního postavení i různé vývojové proměny, 

které se projevují především ve vztahu ke škole). Dále střední školní věk (trvá od 8-9 let 

do 11-12 let, tj. do doby, kdy dítě přechází na druhý stupeň základní školy a začíná 

dospívat. V průběhu této fáze také dochází k různým změnám, které lze považovat za 

přípravu na dobu dospívání) a starší školní věk (resp. druhý stupeň) trvá přibližně do 15 

let. 

 

4.1.1. Sociální vývoj 

 

Na škole v přírodě se vyvíjí především sociální vztahy mezi žáky a učiteli. Proto 

se zajímám o sociální vývoj dítěte mladšího školního věku. 

 Vstup dítěte do školy představuje velkou změnu v životě. Jeho hlavní činností se 

stává učení. Škola a kolektiv se stávají ústředním místem sociálního života dítěte. Dítě 

odchází pravidelně do školy tak jako odcházejí dospělí do práce, má nyní společenské 

povinnosti a získává status žáka či školáka. (Machová, 2002) 

 Na žáka jsou ve škole kladeny nároky, které vyvolávají zátěž. Dochází ke 

značně omezenému pohybu, kdy dítě musí sedět klidně v lavici, omezí se i pobyt na 

čerstvém vzduchu a je v kolektivu vystaveno riziku nákazy různých nemocí. Školní 

práce a celkové nároky na žáka vyvolávají jeho únavu, která se projevuje nechutí 
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k pokračování v práci. To vyvolává duševní napětí i s vědomím, že každý výkon je 

hodnocen. Tímto mohou vznikat různé obtíže a je potřeba jim předcházet odpočinkem, 

pravidelnou činností a hlavně dostatkem spánku, který obnovuje všechny děje 

v organismu. 

 Rodina je důležitou součástí školáka, avšak školní docházka přináší dítěti nové 

vztahy s různými lidmi mimo rodinu,  v tomto případě k učiteli a ke spolužákům. Podle 

Vágnerové (2005) je to období oficiálního vstupu do společnosti. Od dítěte se očekává, 

že bude pilně pracovat a jeho činnost bude hodnocena učitelem, rodičem, ale i 

spolužáky. Hodnocení jeho výkonu bude mít vliv na jeho sebepojetí a sebehodnocení. 

„Za příznivých podmínek dochází dítě k poznání toho, že dobrými výkony, úsilím, 

snahou lze dosáhnout vnitřního uspokojení z osvojení dovednosti a z dobrého výkonu a 

také kladného hodnocení významných druhých, tedy rodičů, učitelů, prarodičů aj. To je 

moment důležitý pro rozvíjení vůle a sebehodnocení osobnosti pro celý další život. 

Proto E. Erikson označil toto období jako fázi píle a snaživosti. Tím dítě plní roli, 

kterou od něho očekávají osoby jeho nejbližšího prostředí i celá společnost. Pílí a 

snaživostí dítě získává pochvalu, uznání, stupňují se projevy kladného emočního vztahu 

k němu, zvyšuje se jeho sebehodnocení. Překonává se pocit méněcennosti, který je u 

dětí běžný již ve srovnání s dospělými a se staršími dětmi.“ (Čáp, 2001, s.230) 

 Na počátku školního věku se vyvine zraková a sluchová percepce. Rozvíjí se 

myšlení, děti respektují již zákony logiky, ale ještě není vyvinuto natolik abstraktní 

myšlení jako u dospělého. Toto období bývá charakterizováno realismem, kdy se děti 

stále váží na názorné poznání, na konkrétní předměty a procesy, které lze přímo vnímat 

a představit si je nebo s nimi manipulovat. 

 Děti mladšího školního věku se však většinou chovají podle příkazů a zákazů 

rodičů a učitelů a očekávají za to pochvalu, která jim přinese uspokojení. 

 Jazykové schopnosti se rozvíjejí především pod vlivem školní výuky. Dále dítě 

dokáže více ovládat pozornost a zvyšuje se kapacita paměti. V závislosti na zrání CNS 

se zvyšuje emoční stabilita, školáci dovedou své pocity více ovládat, rozvíjí se emoční 

inteligence.  

 Mezi žáky a učiteli se více propojují sociální vztahy a například méně úspěšné 

děti si mohou ve škole vytvořit lepší pozici v kolektivu na základě svých schopností a 

dovedností.  
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4.1.2. Tělesný vývoj 

 

 Vstupem dětí do období mladšího školního věku dochází poměrně k velkým 

fyzickým změnám. Na konci mladšího školního věku jsou již zcela vidět rozdíly mezi 

chlapci a dívkami, zejména ve stavbě kostry a v rozvoji svalstva. Toto období je 

charakteristické narůstáním tělesné síly, kterou mají žáci potřebu stále rozvíjet. 

Podle Machové (2002) je růstové tempo klidné a pravidelné. Každý rok vyroste 

dítě asi o 5 cm a hmotnost se zvětší v průměru asi o 5 kilogramů. Chlapci jsou do deseti 

let stále větší než dívky. Říčan (2004) říká, že kolem jedenáctého roku dívky chlapce 

dohánějí a jsou asi o centimetr vyšší než chlapci. Chlapec se váhově dostane ze 22 na 37 

kilogramů a dívka je sotva o půl kilogramu těžší. Dívka má již větší pánev a více 

podkožního tuku než chlapec. Děti obou pohlaví jsou větší a silnější. Dostávají druhý 

chrup, mění se postavení čelistí a tvar spodní části obličeje. Rysy obličeje jasněji 

vystoupí a přiblíží se své dospělé podobě. Kolem desátého roku je mozek vcelku plně 

vyvinut a jeho růst se zpomaluje, do jedenadvaceti let se zdokonalují spojení mezi 

buňkami.  

„Výkonnost dětského organismu je obdivuhodná, uvážíme-li, jak jsou děti 

neustále v pohybu při svém typickém „řádění“. Dítě ještě špatně hospodaří se silami, 

snadno se vyčerpá, ale dokáže – ve srovnání s dospělým – neobyčejně nabrat rychle 

síly.“ (Říčan, 2004, s. 146) 

 V motorické oblasti nabývá dítě jistoty. V období mladšího školního věku se 

snadno a lehce získávají pohybové dovednosti. Pohyby velkých svalů jsou již obratné a 

je vhodný čas pro dítě, aby se učilo plavat, jezdilo na kole a věnovalo se sportům. Nově 

získané dovednosti a stoupající výkony působí školákům velkou radost, protože si své 

pokroky dobře uvědomují. Výcviku obratnosti a tělesné síle věnují velké úsilí 

(především chlapci) a to rozhoduje i o jejich postavení v kolektivu. Malí, slabí a 

neobratní jsou ve znevýhodněné situaci a to se projeví na jejich povahovém vývoji. 

Pohyby drobných svalů jsou ještě nepřesné a teprve se dotváří koordinace mezi zrakem 

a jemnými pohyby prstů. U dětí mladšího školního věku vidíme u obou pohlaví velký 

vzestup zdokonalování motoriky i růstu síly. 

 Právě na škole v přírodě má dítě možnost ověřit a rozvíjet své fyzické 

schopnosti, zlepšovat svoji koordinaci různými pohybovými aktivitami a tím posilovat i 

své zdraví.  
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5. Význam pohybu  

  

 Pohyb je důležitou součástí života. Pohyb nám přináší uspokojení, radost a 

pomáhá nám pečovat o naše zdraví. Už jen samotná chůze, běh, běžná práce, sport nebo 

jakákoliv činnost nám přináší radost z pohybu. Můžeme říct, že pohyb je základním 

projevem života. 

 Při pohybu nejde člověku o nějaký cíl, ale spíše o prožitek z právě prováděné 

činnosti. Tato činnost je prováděna spontánně, pro vlastní uspokojení, přičemž motivací 

není výsledek, ale činnost sama. Jde o jakousi nadbytečnou energii, která je pohybem 

uvolňována, formuje motoriku a uvolňuje agresivitu.  

 Podle Čápa (2001) je pohybová činnost člověka velmi složitý dynamický systém 

s autoregulací. Nepřehledné množství procesů v orgánech těla, v kosterním svalstvu i ve 

vnitřních orgánech je regulováno nervovým systémem na podkladě informací 

přicházejících z prostředí i z organismu. Regulace pohybů využívá zpětné vazby, 

informací o průběhu pohybu a jejich dílčích výsledcích. Dosažení cíle pohybové 

činnosti předpokládá koordinaci organismu s množstvím podmínek prostředí a tomu 

odpovídající koordinaci uvnitř organismu. To zajišťuje nervová soustava jakožto 

celiství, velmi složitý systém. 

 Pohybová činnost dětí mladšího školního věku je omezena nástupem do školy. 

Ve škole v hodinách tělesné výchovy probíhá řízená činnost pohybové aktivity dětí, ale 

zdaleka nemůže nahradit spontánní činnost v předškolním věku. Avšak dobře vedené 

hodiny tělesné výchovy mohou děti motivovat k pohybové aktivitě. 

 Pro dítě je důležitý pohybový režim. Pokud má dítě nedostatek pohybu ve škole 

a svůj volný čas netráví aktivně, může se to projevit na jeho zdraví. Dítě například může 

přibývat na váze, cítit se unaveně a špatným sezením ve školní lavici může dojít 

k nesprávnému držení těla a kostře celého dítěte. Pohybová činnost by měla být 

prováděna pravidelně, nejen ve školní tělesné výchově, ale i po škole, o víkendech a o 

prázdninách. Rodiče by měli s dětmi chodit na vycházky, provozovat různé sporty jako 

plavání, lyžování, bruslení a vytvářet tak kladný vztah k pohybu.  

 Vhodnou formou pohybové aktivity jsou pohybové hry. Tyto hry by měli být 

součástí školní tělesné výchovy, škol v přírodě a také mimoškolních aktivit. Podle 

Mazala (2007) pohybovou hru chápeme jako záměrnou, uvědomělou organizovanou 

pohybovou aktivitu dvou a více lidí, v prostoru a čase, s předem dobrovolně 
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dohodnutými a bezpodmínečně dodržovanými pravidly. Pohybová hra má účelný a 

souvislý uzavřený děj. Je charakterizována napětím, prožitkem, radostí, veselím, 

vysokou motivací k činnosti, uplatněním známých dovedností, pohodou a často 

soutěživostí. 

 V dnešní době mnoho dětí věnuje svůj čas sledováním televize, videa nebo hraní 

počítačových her apod. To má vliv na jejich tělesnou zdatnost. Děti jsou méně odolné 

vůči nemocem, extrémnímu počasí, jsou slabší a méně pohyblivější. Je mnoho způsobů 

jak je motivovat k vytvoření kladného vztahu k pohybu. Tím může pomoci učitel, ale i 

rodič sám. Existuje mnoho možností jak v dětech vzbudit trvalý zájem o pohyb. Jsou to 

například různé kroužky, sportovní hry, soutěže, závody, letní tábory, pobyt na horách 

zaměřené na pohybovou aktivitu. V tomto případě jde o vytvoření atraktivního 

programu na škole v přírodě, kde místo ve škole budou kompenzovat útlumové 

pohybové aktivity velkou nabídkou pohybových her. Budou poznávat sebe, ostatní, 

získají nové zkušenosti, prožijí něco nového a tím obohatí svůj vlastní život. 

Pohybová aktivita působí pozitivně na růst a vývoj dítěte. Děti na škole v přírodě 

upevňují a posilují své zdraví pohybem ve zdravém životním prostředí. Učí se 

přizpůsobovat novým podmínkám a v kolektivu poznávat sebe i ostatní za jiných 

okolností, než které mohou nastat ve škole. V pohybových aktivitách, které škola 

v přírodě nabízí se  děti učí pohyb provádět pro radost, prožitek a uspokojení. Působí na 

všestranný rozvoj osobnosti.  
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6. Náměty pohybových aktivit 

 

 Na základě těchto poznatků si dovoluji vypracovat sborník pohybových aktivit 

využitelných pro potřebu učitelů a vychovatelů na 1. stupni ZŠ. V tomto případě jde o 

konkrétní náměty pohybových aktivit, při kterých se nezabývám výukou, ale 

odpočinkem na školách v přírodě. Mohou je využít nejen učitelé a vychovatele na 1. 

stupni ZŠ, ale i vedoucí zájmových kroužků nebo na letních táborech. Každá aktivita 

obsahuje údaje, které pomohou k rychlé orientaci pro její realizaci.  

 

Tyto aktivity jsou rozděleny podle tohoto klíče: 

• pochodové aktivity  

• soutěže družstev  

• kreativně kooperační aktivity  

• aktivity v lese  

• aktivity na louce  

• aktivity v místnosti  

• úpolové aktivity   

• noční aktivity  

 

V každém oddílu je význam aktivit popsán podrobněji a popřípadě s uvedenými 

zásadami, které je třeba dodržovat. 
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6.1. Pochodové aktivity 

  

Tyto aktivity jsou spojovány s turistikou, vycházkami a výlety do přírody. Zde 

jde především o zpříjemnění volného času dětí, kdy se uvolní a seznamují se s novým 

prostředím. Tyto aktivity motivují k pohybu a také udržují kázeň. Na přípravu nejsou 

náročné, většinou jde o pomůcky nalézající se v přírodě (větev, kamínek atd.) nebo o 

klasický blok s tužkou.   

 

Ano – ne 

Cíl: uplatnění pozornosti a postřehu 

Počet dětí: 5 a více 

Prostředí: kdekoli 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: po celou výpravu 

Pomůcky: 7 kartiček na hráče 

Popis: Na začátku výpravy rozdáme každému dítěti 7 kartiček, životů. Potom všem 

sdělíme, že po celou výpravu nesmí říct slovo ano či ne. Pokud tak učiní, 

odevzdají jednu kartičku tomu, kdo na jejich prohřešek první upozornil 

(popřípadě vedoucímu). Ten, kdo má na konci výpravy nejvíce kartiček, zvítězil. 

Obměna: Zakážeme slova kde, kdy, proč a jak nebo jméno některého z vedoucích. 

Zakázaných slov by měl být zapamatovatelný počet. 

Autor: Gotthard (2001) 

 

 Bouřka 

Cíl: uplatnění rychlosti, obratnosti a 

postřehu 

Počet dětí: 5 a více 

Prostředí: lesní cesta, členitý terén 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 1 minutu 

Pomůcky: žádné 

Popis: Vedoucí se znenadání zastaví a zvolá: „Bouřka na deset!“ To je signál pro hráče, 

aby se do deseti vteřin schovali tak, aby nebyli vidět z cesty. Vedoucí se zatím 

nikam nedívá a počítá do deseti. Potom začne pozorně, jen očima, zkoumat 

terén. Koho z místa uvidí, získá jeden trestný bod. Potom se pokračuje 

v pochodu. V průběhu pochodu může ohlásit bouřku (nejméně na 6) každý. 

Autor: Gotthard (2001) 
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 Na brtníky 

Cíl: uplatnění pozornosti a síly 

Počet dětí: 4 a více 

Prostředí: les 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 5 minut 

Pomůcky: žádné 

Popis: Na pokyn si každé dítě musí najít strom. Za 15 vteřin (na další pokyn) se musí 

všichni svého stromu chytit a to tak, aby se nedrželi ani jedné větvičky (ani 

nohama) a nedotýkali se země. Kdo vydrží takhle na stromě nejdéle, vyhrává. 

Autor: Gotthard (2001) 

 

 Sudá - lichá  

Cíl: uplatnění pozornosti, odhad 

Počet dětí: 2 a více 

Prostředí: kdekoli 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: libovolná 

Pomůcky: 10 kamínků pro jednotlivce 

Popis: Každý má v kapse 10 kamínků. Za pochodu někdo sáhne do kapsy, nabere 

několik kamínků, zavřenou dlaň předloží někomu před nos, zeptá se: „Sudá nebo 

lichá?“ a on odpoví. Pak se ruka otevře a kamínky spočítají. Uhodl-li dotyčný 

počet, dostane ony kamínky. Neuhodl-li, dá zahajovateli odpovídající počet 

svých kamínků. Kdo má na konci nejvíce kamínků, vítězí. 

Autor: Gotthard (2001) 
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 Prchající protivník 

Cíl: uplatnění pozornosti a postřehu 

Počet dětí: 6 a více 

Prostředí: cesta lemovaná stromy  a keři 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: libovolná 

Pomůcky: žádné 

Popis: Jedna družina prchá a ta druhá ji sleduje tak, aby nebyla spatřena. Když členové 

první družiny uvidí někoho ze svých pronásledovatelů, stávají se 

pronásledovatelé jejich zajatci. Podaří-li se přední družině svést druhou ze stopy 

nebo zajmou nadpoloviční většinu jejich členů, vyhrává. 

Autor: Gotthard (2001) 

 

 Stezka pašeráků 

Cíl: uplatnění pozornosti a postřehu 

Počet dětí: skupina a tři 

Prostředí: kdekoli 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 30 – 45 minut 

Pomůcky: tři velké věci 

Popis: Vedoucí pověří při zastávce na pochodu tři hráče úlohou pašeráků. Každý z nich 

dostane 2 nápadnější předměty (oloupaný prut, polínko, hůl, …). Potom se 

vydají na cestu. Zbytek oddílu je sleduje ze vzdálenosti 15 – 20kroků a pozoruje 

každý jejich pohyb. Představují pohraničníky, kteří jsou na stopě podezřelým 

osobám. Pašeráci zpozorovali, že jsou stopováni a pozorováni a snaží se proto 

všechny své věci nenápadně odhodit – ne však dál než 5 m od cesty. Pašeráci se 

mohou při odhazování vzájemně krýt. 

 Hrajeme 30 – 45 minut nebo dokud nedojdeme ke stanovenému místu. Pašeráci 

vítězí, když se jim podaří nepozorovaně odhodit alespoň polovinu předmětů. 

Autor: Gotthard (2001) 

 

 Uprchlík I. 

Cíl: uplatnění pozornosti a postřehu 

Počet dětí: 5 a více 

Prostředí: lesní nebo polní cesta 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: libovolná 

Pomůcky: značkovací hůl 

Popis: Družina honí uprchlíka, který za sebou pořád zanechává stopu značkovací hole. 

Může používat lsti, schovat se, nesmí však přerušit onu stopu. Vyhrává ten, kdo 

ho najde nejdřív. 
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Autor: Gotthard (2001) 

 

 Co je to zač? 

Cíl: procvičení znalostí z přírodovědy, 

prvouky, uplatnění všímavosti, postřehu 

Počet dětí: 4 a více 

Prostředí: polní nebo lesní cesta 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: dlouhodobá 

Pomůcky: žádné 

Popis: Během putování přírodou vyhledávejte běžné rostliny. Z vybrané pak tajně 

oddělte docela nepatrné, ale zcela charakteristické části (útržek listu, zloměk 

květu, kus plodu). Útržek pak ukažte všem hráčům, aby se s ním mohli dobře 

obeznámit. Všichni se pak snaží rostlinu najít a správně ji určit. Za správně 

určenou rostlinu získá 2 body, za správně nalezenou 1 bod. 

Autor: Gotthard (2001) 

 

 Omyly v přírodě 

Cíl: procvičení znalostí z přírodovědy, 

prvouky, uplatnění všímavosti, postřehu 

Počet dětí: skupina a dva (jeden) 

Prostředí: lesní nebo polní cesta 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: libovolná 

Pomůcky: žádné 

Popis: Po smluvené pochodové trase pošleme napřed dva odborníky, strůjce „omylů 

přírody“. Ti vyhledávají a sbírají rozmanité části rostlin, které pak umisťují v 

absurdních kombinacích na rostliny jiné. Tak vzniká například lopuch kvetoucí 

jako kopretina, jabloň s šiškami či růže s plody černého bezu. Všechny své 

výtvory si po řadě zapisují. Všichni ostatní jdou s vedoucím a „omyly“ 

vyhledávají, mohou si je i nenápadně zapisovat. 

Autor: Gotthard (2001) 
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6.2. Soutěže družstev 

  

 Závody družstev jsou odjakživa oblíbenou činností dětí i učitelů. Každý hráč 

zažije úspěch nebo prohru při doběhu, může nahradit chybu druhého a i ten nejslabší 

může významně ovlivnit výsledek. Každý hráč povzbuzuje a každému dělá dobře 

důvěra členů družstva. Každý účastník má pocit zodpovědnosti, povinnosti i spolucítění 

za svůj tým i sebe. Výhodou soutěží družstev je také možnost velmi rychlé změny 

v obsahu pohybu hráčů. Libovolně lze variovat různé zatížení hráčů, intenzitu a 

složitost pohybové aktivity. (Mazal, 2007) 

Organizace je poměrně jednoduchá, hráči stojí přehledně v zástupech nebo 

podobných útvarech. Dochází však při těchto soutěží k poměrně velkým časovým 

ztrátám neboli prostojům. To můžeme podle Mazala (2007) vylepšit jednoduchými 

úpravami, které zrychlí střídání soutěží a zvyšuje efektivnost zapojení všech hráčů: 

 

a) změnit organizaci předávání mety mezi hráči - žáci oběhnou zezadu své 

družstvo a zezadu dotykem do ruky či těla čekajícího hráče jej vyslat na další 

úkol 

b) dodržovat optimální počet hráčů v družstvu - to je 6-8 hráčů, optimální je 6 

hráčů 

c) odpovědnost přesuňte na hráče - první v družstvu bývá kapitán, který počítá 

body, jedná s učitelem, udržuje pořádek v družstvu 

      - na konci učitel řekne, že vyhrálo družstvo 

kapitána XY, jako ocenění jeho práce 

      - s družstvem, které má nejmenší počet bodů, 

provedeme ukázku jak má činnost vypadat, je ale vhodné se ostatních družstev 

zeptat, jestli s tím souhlasí 

d)  bojujte motivačně – přidělit body v opačném pořadí, než kolik máme družstev 

(poslední družstvo dostane za poslední místo v závodu jeden bod, první (máme-

li čtyři družstva) obdrží čtyři body, pokud družstvo udělá chybu (hráč nepředá 

metu, podvádí či závod zkazí) je diskvalifikováno a nedostane žádný bod 

e) spolupracovat s hráči – ptát se hráčů, zda soutěž nelze obměnit nebo upravit 

jinak 
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Běh  

 

Běh stonožek – lavina 

Cíl: uplatnění rychlosti, obratnosti a 

postřehu 

Počet dětí: 12 a více 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 5 minut 

Pomůcky: lano k označení mety 

Popis: Hráči se postupně připojují do řetězu. Například na znamení hráč vybíhá, oběhne 

metu, zezadu oběhne družstvo a připojí se, za jeho ruce se chytnou další dva 

hráči. Tři hráči oběhnou metu a družstvo, připojí se další tři, a potom zbytek 

nebo končí (je-li jich 8). Řetěz se nesmí přetrhnout, jinak jsou hráči 

diskvalifikováni! Vítězí nejrychlejší družstvo, tedy to, jehož hráči stojí ve 

stejném postavení jako před zahájením hry první. 

Obměny: Můžeme hru obměnit tak, že vyběhne jeden hráč, oběhne metu, při obíhání 

družstva se k němu přidají další dva, ale první zůstává, oběhnou dva, při doběhu 

se přidají a družstvo obíhají s dalšími dvěma, ale dál běží noví dva, předcházející 

zůstávají atd. Běžíme různým způsobem, bokem pozpátku (pokud je malá 

vzdálenost). Zajímavější a náročnější je obměna, kdy první skáče po dvou, 

ostatní po jedné noze, a to tak, že hráč drží nohu hráče před ním. 

Autor: Mazal (2007) 

 

Nejrychlejší družstvo 

Cíl: uplatnění rychlosti, obratnosti a 

postřehu 

Počet dětí: 12 a více 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 3 minuty 

Pomůcky: lano k označení mety 

Popis: Družstva stojí připravena v zástupu, drží se za pravou rukou. Před každým 

družstvem je meta. Na signál ke hře se spojí první hráč s posledním a v kruhu 

běží dopředu kolem mety a zpět. Za dobu běhu kolem mety se celé družstvo 

musí třikrát otočit dokola své osy. Počet oběhů družstva kolem středu můžeme 

měnit podle potřeby. 

Autor: Mazal (2007) 
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 Člověk, kůň, rak 

Cíl: uplatnění rychlosti, obratnosti a 

postřehu 

Počet dětí: 12 a více 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 7 minut 

Pomůcky: (ešus, voda) 

Popis: Soutěž člověk, kůň, rak neodpovídá našim požadavkům na zapojení většiny 

hráčů. Většinou však můžeme upravit pravidla tak, že lze zapojit hráčů více. 

Původní soutěž je jednoduchá. Družstva stojí za čarou a na signál vybíhají první 

jako člověk, tedy během. Oběhnou metu a družstvo a dají metu druhým, kteří se 

přesunují jako koně, tedy po čtyřech. Opět oběhnou metu (za metou mohou 

běžet zpět jako člověk) a družstvo a předají metu dalším, rakům. Ti běží po 

čtyřech v sedě. 

Obměny: Vhodnější obměnu zvolíme, pokud je v družstvu šest a více hráčů. Na signál 

vybíhají vždy dva lidé, tedy první a druhý, dva koně i dva raci, a předávají si 

metu. Ještě zajímavější obměna je taková, přesuneme-li vpřed touto opakovanou 

soutěží první dva hráče dozadu. Tím se první hráči – lidé se stávají koňmi atd. 

Rychle tak měníme funkce. 

 Tuto aktivitu můžeme ozvláštnit především v horkých dnech tím, že děti mají na 

sobě nádobu s vodou (ešus), kterou drží další hráč za rukojeť na hlavě (člověk), 

zádech (kůň) nebo břichu (rak). Děti se zároveň v teplém dni osvěží a otuží a do 

soutěže je zapojeno více hráčů. (viz. fotky níže) 

Autor: Mazal (2007) 

 

ČLOVĚK 
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KŮŇ 

      

 

RAK 
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S míčem 

 

Honěná míčů o závod 

Cíl: uplatnění rychlosti, obratnosti a 

postřehu 

Počet dětí: 12 a více 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 4 minuty 

Pomůcky: míč pro jedno družstvo  

Popis: Družstva stojí v zástupu. První hráč drží míč či jiný předmět ve své pravé ruce. 

Na signál se otáčí a podává jej vlevo druhému, ten levou rukou dále třetímu 

apod. Až se dostane míč dozadu, zpět se vrací po pravé straně. 

Obměny: Měníme míče, způsob podávání. Samozřejmě zůstaneme u podávání jednoho 

míče, před prvním mohou ležet dva. 

Autor: Mazal (2007) 

 

Hoď a běž (k metě) 

Cíl: uplatnění rychlosti, pozornosti a 

postřehu 

Počet dětí: 12 a více 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 5 minut 

Pomůcky: míč pro jedno družstvo 

Popis: Družstva stojí v zástupech. Na signál vybíhá první hráč – házeč družstva – 

k míči, který je položen asi (dle věku a úrovně házení a chytání míče) 5 až 10 

metrů před družstvem. Uchopí jej, obrátí se ke svému družstvu a hodí míč 

druhému hráči (je na první pozici). Ten jej chytí a hodí zpět prvnímu-házeči. Po 

odhodu míče utíká druhý hráč vpřed kolem házejícího prvního až ke stěně před 

ním (nebo předem stanovené čáře), dotkne se stěny (čáry) a běží zpět do svého 

družstva, a to dozadu. Mezitím hází házeč míč třetímu hráči, ten mu jej vrací a 

také běží stejnou trasu jako druhý. Ihned hází čtvrtému, po návratu míče pátému, 

šestému hráči. Každý z nich po odhodu míče zpět běží vpřed až ke stěně. 

Jakmile hodil poslední – šestý hráč míč a běží ke stěně, házeč položí míč tam, 

kde jej vzal, a běží se postavit na první pozici v družstvu. Vítězí družstvo, které 

se jako první kompletně vystřídá. 
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Obměny: Měníme způsob běhu, opět bokem, pozpátku, po čtyřech. Máme-li dostatek 

míčů, na metu dáme v koši vždy 5 míčů a každý, kdo chytne míč, utíká s ním, 

dribluje apod. Podle počtu hráčů v družstvu nebo vzdálenosti k metě či konci 

hrací plochy můžeme zadat úkol na konci mety (například zacvičit cvik a teprve 

potom běžet zpět). Určíme kterou rukou můžeme házet – pravou, levou, oběma, 

ve výskoku apod. 

Autor: Mazal (2007) 

 

Hoď a běž (a cvič) 

Cíl: uplatnění rychlosti, pozornosti a 

postřehu 

Počet dětí: 12 a více 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 7 minut 

Pomůcky: míč pro jedno družstvo 

Popis: Družstva stojí jako v předcházející hře. Na signál vybíhá první hráč družstva 

(házeč) k míči, který leží ve stejné vzdálenosti jako u předcházející hry. Hodí jej 

druhému v družstvu (je na první pozici), ten míč hodí zpět, udělá vpravo bok, a 

je-li v družstvu 6 hráčů, udělá například 5 kliků. Po ukončení „klikování“ 

zůstane ležet na zemi, nad ním létá míč. Házeč mezi tím ihned hází míč dalšímu, 

který se obrátí vlevo a dělá 4 kliky, další se po odhodu otočí vpravo a dělá tři 

kliky atd., až poslední hráč v družstvu udělá po odhodu míče zpět jede klik. 

Házeč položí míč na metu, kde jej vzal, a co nejrychleji se vrátí do čela družstva, 

zatímco hráči docvičí a postaví se do stoje. Vítězí to družstvo, které vykoná úkol 

nejdříve. 

Obměny: Je jich tolik, kolik si vedoucí hry vymyslí. Místo kliků mohou hráči dělat 

dřepy, sklapovačky, odnést nějaký předmět, další hráč jej přinese, a mnoho 

dalších úkolů. Škála je tak bohatá, jak tvořivé nápady má vedoucí hry a jeho 

hráči, kterých se bez rozpaků může zeptat na návrh obměny. 

Autor: Mazal (2007) 
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Hoď a běž (do půlměsíce, elipsy, kruhu) 

Cíl: uplatnění rychlosti, pozornosti a 

postřehu 

Počet dětí: 12 a více 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 6 minut 

Pomůcky: míč pro jedno družstvo 

Popis: Máme-li místo, na výchozí metě stojí dva hráči za sebou. První z nich má míč. 

V půlměsíci (půlkruhu) stojí po obvodu asi 3 metry od sebe další hráči, žádný 

hráč nestojí přes střed kruhu. Na znamení hodí první míč druhému hráči, který 

stojí naproti přes střed na obvodu, a běží na místo hodu, druhý hodí míč třetímu 

a běží na místo, kam hodil, třetí čtvrtému a tak dál, až míč skončí na místě, 

odkud byl házen poprvé. Hráči hází a běhají na místo hodu tak dlouho, až se 

dostanou na své původní pozice. Které mužstvo je první, vyhrává. Je výhodné 

dát do půlkruhu dvě družstva proti sobě, aby společně tvořila kruh nebo elipsu, 

proto hovoříme o půlměsíci. Hráči vhledem do situace poznají, které družstvo je 

lepší, a tento stav je motivuje k rychlejšímu posílání míče. 

Obměny: Můžeme hráče postavit do jiného tvaru, například stupňovitě apod. Můžeme 

postavit hráče do kruhu a přiřadit jim střídavě čísla. Míč je pak házen 

nepravidelně. Náročnější soutěž je taková, při níž za sebou na výběhu necháme 

tři hráče – první a druhý mají míč. Ostatní se rozmístí ve vhodných 

vzdálenostech před startovní čarou v dvojřadech, trojřadech. Na signál hodí míč 

první hráč stojící v zástupu druhému. Po odhodu běží první na místo druhého 

hráče. Druhý hráč v zástupu mezi tím hází míč hráči, který stojí na metě před 

ním. Míč se pohybuje po lomených čarách. Nastane také situace, kdy jsou 

házeny dva míče za sebou. Hráči musí velmi rychle reagovat a přenášet 

pozornost do více stran. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 Podávaná 

Cíl: uplatnění rychlosti, pozornosti a 

postřehu 

Počet dětí: 12 a více 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 3 minuty 

Pomůcky: míč pro jedno družstvo 
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Popis: Pro zklidnění a zejména pohodovou atmosféru zařazujeme podle situace mezi 

poměrně náročné soutěže družstev tradiční úsměvnou soutěž. Není příliš 

fyziologicky náročná, má však velmi radostnou a současně napínavou atmosféru. 

Je vhodné nechat před startem hráče stát ve stoji spojném s rukama 

připaženýma, hráč s míčem drží míč oběma rukama dole před sebou. Na signál 

hráči roznoží a vzpaží, podávají si míč rychle nad hlavami dozadu, poslední jej 

chytá a mezi nohama posílá míč vpřed. Sám se mezi nohama hráčů ihned plazí 

za míčem dopředu, tam si stoupne a chytá další míč, který je mu zezadu mezi 

nohama posílán. Příliš hráčům nezdůrazňujeme chytání míče (stačí jednou – 

dvakrát popsat). Velmi často potom nastává situace, že po podlezení hráč 

zapomene chytat míč, který se mu za pár okamžiků koulí mezi roztaženýma 

nohama vpřed a on jej nemůže chytnout. Většinou se to stane v každém družstvu 

i několikrát a veselá atmosféra vhodně doplňuje soutěžní úsilí. 

Obměny: Míč lze posílat dopředu (okolo těla) pouze jednou rukou apod. Zásadou je 

manipulace s míčem při omezené lokomoci. Zdůrazňujeme spolupráci hráčů 

v družstvu a soutěživost. 

Autor: Mazal (2007) 

 

Mercedes (kříž, hvězda) 

Cíl: uplatnění rychlosti, pozornosti a 

postřehu 

Počet dětí: 18 a více 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 7 minut 

Pomůcky: míč pro jedno družstvo 

Popis: Název vzniká podle počtu družstev. Máme-li tři družstva po šesti až osmi 

hráčích, prostorově vytvoří trojcípou hvězdu jako Mercedes. Jsou-li čtyři 

družstva, hovoříme o kříži, pět družstev tvoří hvězdu. Co nejrychlejšího 

zaujmutí pozic jednotlivými družstvy docílíme tím, že jejich vedoucí 

rozestavíme po obvodu pomyslného kruhu o průměru asi 2 metrů, čelem dovnitř, 

za ně se postaví členové jejich družstva. Vedoucí družstev drží v rukou míč. Na 

signál pošlou dozadu druhému hráči míč vrchem ve vzpažení. Poslední hráč 

družstva jej uchopí a přenese k prvnímu hráči v družstvu. Sám pokračuje v běhu 

a proti směru (nebo po směru) hodinových ručiček obíhá všechna družstva 

soupeřů. Po oběhnutí všech družstev se zařadí dopředu ve svém družstvu. Mezi 

tím je míč posílán dozadu a opět jej poslední hráč družstva přenese dopředu a 



 42 

obíhá všechna družstva. Takto se vystřídají všichni hráči. Hra končí, až se opět 

na svou pozici dostane poslední hráč, který drží míč ve vzpažení a stojí. Neběží 

již s míčem dopředu, zůstává na místě a pro lepší přehled, kdo kdy soutěž 

ukončil, drží míč nad hlavou. Konec závodu můžeme stanovit doběhnutím 

posledního obíhajícího do družstva nebo zvednutím a držením míčem. 

Obměny: Místo posílání míče nad hlavou posíláme míč mezi nohama ve stoji 

rozkročném. Povolíme házení míče dozadu. Můžeme začínat zezadu, míč je 

posílán dopředu a donesen vzad s následným oběhem. Míč lze posílat pouze po 

pravé či levé straně. Míč místo posílání můžeme přemístit driblingem. 

S vyspělejšími hráči můžeme použít dva míče. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 Štafeta v kruhu 

Cíl: uplatnění rychlosti, pozornosti a 

postřehu 

Počet dětí: 12 a více 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 7 minut 

Pomůcky: míč pro jedno družstvo 

Popis: Je další zajímavou prostorovou změnou. Každé družstvo rozestavíme do kruhu, 

například hráči čtyř družstev stojí vždy ve čtvrtině obvodu kruhu. Stojící hráči se 

odpočítají, poslední hráč v každém družstvu má míč. Na signál vyběhnou 

poslední hráči družstva, kteří mají míč vně kolem kruhu, dají míč prvnímu 

stojícímu ve svém družstvu a běží dál po obvodu kruhu. První stojící posílá míč 

dozadu poslednímu hráči. Zatím hráč obíhá kruh a postaví se na první místo 

v družstvu. Zde přebírá od dalších vybíhajících z posledního místa míč a posílá 

jej dozadu stejně jako další, kteří pokračují ve stejném úkolu. Poslední hráči běží 

okolo kruhu nejen na své místo, ale před prvním svého družstva do středu kruhu, 

kde vzpaží. 

Obměny: Po obvodu kruhu může být rozestaveno více nebo méně družstev. Také úkoly 

mohou být různé a můžeme úkolovat současně i více hráčů. Dbáme na to, aby 

hráči neběhali v protisměru, docházelo by tak ke zbytečným srážkám. 

Autor: Mazal (2007) 
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Obratnost 

 

 Pohyblivý chodník 

Cíl: uplatnění rychlosti, pozornosti a  

postřehu 

Počet dětí: 12 a více 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: Od 7 let 

Doba trvání: 10 minut 

Pomůcky: listy novin, kolíky nebo lano 

označující mety 

Popis: Družstva stojí vedle sebe v zástupech, před družstvy asi 6 až 8 metrů jsou mety, 

které musí každý hráč oběhnout. U prvního hráče na zemi je šest listů novin, pro 

tři hráče družstva. Na signál ke startu si vezme první hráč dva listy novin, položí 

si je tak, aby mohl přestoupit z jednoho listu na druhý. Jeho úkolem, je dostat se 

k metě po novinách. Pokud se dotkne nohama podlahy mimo novin, musí se 

vrátit a začít znovu. Jak vystartuje první, začíná druhý a po něm třetí hráč 

družstva. U mety mohou noviny sebrat do ruky a běžet k družstvu, kde předají 

noviny dalšímu. Vítězství družstvo, které se nejdříve vymění. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 Okno 

Cíl: uplatnění rychlosti a obratnosti  

Počet dětí: 12 a více 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 5 minut 

Pomůcky: žádné 

Popis: Hráči stojí v zástupu (výhodou je sudý počet). Na povel se první dva uchopí za 

ruce, pootočí se proti družstvu a vytvoří ze svých spojených rukou v podřepu 

okno. Ostatní v družstvu oknem prolézají, vždy po prolezení vytváří další 

dvojice nové okno. První dvojice nechá prolézt všechny a potom rychle proleze 

okny sestavenými před nimi. Jakmile jsou první, již okno nestaví a tvoří zástup. 

Každý s partnerem tedy tvoří okno a dalšími prolézá. Je-li šest hráčů v družstvu, 

vytvoří tři okna a všichni jimi prolezou. Pokud je lichý počet hráčů v družstvu, 

lichý se spojí s prvním a vytvoří také dvojici, která tvoří okno, je tedy vytvořeno 

o jedno okno více než při sudém počtu hráčů. Nikdy nevyřazujeme liché hráče 

ze hry, vždy je nutné situaci herně vyřešit. Nejrychlejší družstvo vítězí. Při 

ukázce hráčům zdůrazněte, aby se při tvorbě okna ve dvojicích natočili trupem 
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proti hráčům v družstvu. Zabrání tak případnému klopýtaní o jejich ruce a 

ztížené kontrole rozevírání okna, jsou-li zády k hráčům. 

Obměny: Okna jsou v této verzi stabilně na jednom místě. Pokud tento závod 

opakujeme poněkolikáté, můžeme jej u vyspělejších hráčů ztížit: družstvo nesmí 

překročit čáru před družstvem. Hráči, kteří vytvoří okna, se tedy musí pohybovat 

dozadu. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 

 Skákaná-přeskakující řada 

Cíl: uplatnění rychlosti, pozornosti a 

obratnosti 

Počet dětí: 12 a více 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 4 minuty 

Pomůcky: tyč (švihadlo) 

Popis: Hráči tvoří zástup, první z družstva drží tyč (lze i švihadlo). Na znamení se otočí 

první s tyčí ke druhému, oba ji uchopí na koncích a běží s ní proti družstvu, které 

přes ni postupně skáče. Tyč je nesena asi 20-30 cm nad zemí. Doběhnou na 

konec, první se zařadí do družstva na konci, druhý se vrací s tyčí vpřed, aby se 

třetím opakoval totéž, atd. Vítězí družstvo, ve kterém se nejdříve vystřídají 

všichni v nesení tyče, tedy každý běží dvakrát. Naposledy běží první, který se již 

na konec nepřiřadí, ale postaví se do čela zástupu s tyčí zvednutou vzhůru. 

Obměny: Se švihadlem či provazem jsou obměny pro hráče většinou snadnější. 

Autor: Mazal (2007) 
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 Podlez tunelem 

Cíl: uplatnění obratnosti a rychlosti 

Počet dětí: 12 a více 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 3 minut 

Pomůcky: žádné 

Popis: Družstva stojí v zástupu. Na signál se otočí vlevo v bok a udělají vzpor ležmo 

vysazeně (klik). Od posledního hráče začnou podlézat pod všemi vpřed a 

postupně se vystřídají, až se dostanou do stejného postavení. Těžší obměnou je, 

když stanovíme, že se nesmí družstvo posunout dopředu, před stanovenou čáru. 

Hráči se musí rukama a nohama posouvat v kliku stranou dozadu, což jim někdy 

dělá problémy. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 

6.3. Kreativně kooperační aktivity 

 

„Kreativně kooperační aktivitu chápeme jako záměrnou, nově vytvářenou 

účelnou pohybovou činnost v prostoru a čase, současně s vytvářením prostředí sympatie 

a důvěry. Toto prostředí dává účastníkům odvahu k činnosti, v níž vyjadřují a produkují 

nová adaptabilní řešení ve společný prospěch bez vyvolání dojmu ztráty času. 

Předpokladem je novost, účelnost a kladný vztah k činnosti, posilující prožitek z jejího 

průběhu.“ (Mazal, 2007, s. 65) 

 V kooperačních aktivitách nejde hlavně o soutěžení, ale o rozvoj spolupráce ve 

skupině a jsou protiváhou velmi rozšířeného soutěživého přístupu k výuce a učení. 

Obsahují 4 základní znaky: 

1. Rovnost: Každý má stejnou roli.  

2. Účast: Každý je aktivně zapojen. 

3. Úspěch: Každý zažije úspěch. Nikdo neprohraje. 

4. Důvěra: Každý musí mít své místo a důvěru ostatních. To znamená, že situace 

vyžadují kolektivní přístup a spolehlivost ostatních.  (Mazal, 2007)  
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 Vyměňte se 

Cíl: uplatnění rychlosti, pohotovosti, 

orientace v prostoru a koordinace pohybu 

Počet dětí: 6 a více 

Prostředí: louka nebo místnost  

Věk: od 7 let 

Doba trvání: libovolná 

Pomůcky: žádné (popřípadě jmenovky a 

židle) 

Popis: Hráči stojí nebo sedí v kruhu, jeden je uprostřed. Tento vyvolavač vysloví dvě 

nebo tři jména (ze jmenovek nebo se hráči znají). Současně zavře své oči (nebo 

je má zavázané šátkem). Nikdo nesmí dělat hluk. 

Jmenovaní hráči si musí potichu vyměnit místa, aniž by se jich vyvolavač dotkl. 

Vyvolavač se smí v kruhu pohybovat, stejně jako oslovení hráči. Pokud se 

někoho vyvolavač dotkne, chycený se stává vyvolavačem. Jména mají hráči, 

pokud se neznají, napsaná na jmenovkách.  

Obměny: Pokud je v prostoru hry ticho a máte menší počet hráčů, (do 10 až 15) lze 

využít obměnu se zavřenýma očima. Tazatel uprostřed kruhu se zeptá a ihned 

zavře své oči. Hráči se potichu přemisťují, a pokud se jich tazatel nedotkne, 

zůstane ve středu a opět vyvolává. Pokud se někoho ze dvou přemisťovaných 

dotkne, než se dostane na nové místo, ten jej nahradí. Samozřejmě nesmí stát 

blíže, než metr od vyvolávaných. Podobně jako v předcházející hře jde o správné 

a rychlé rozhodnutí, zde s tichou spoluprací všech. Komunikace, řešení situací a 

vcítění se do pozice druhého se velmi rychle mění. Atmosféra sounáležitosti a 

podpory řešení problému ve hře je zavazující a vtahuje všechny hráče do hry. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 Položme tyč (dvoumetr) 

Cíl: koordinace pohybu 

Počet dětí: 8 a více 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 4 minuty 

Pomůcky: dlouhá rovná tyč (dřevěný 

dvoumetr, dlouhá násada) 

Popis: Rozdělte skupinu 8 až 16 účastníků do dvou zástupů stojících na upažení vedle 

sebe. Vnitřní paži účastníci upaží a ve výši ramen na jejich ukazováčky položte 

dva až tři metry dlouhou rovnou tyč (dřevěný dvoumetr, dlouhá násada a pod.) 

 Všichni účastníci obou zástupů se velmi lehce dotýkají tyče jedním 

ukazováčkem upažené ruky. Po celou dobu spolu nesmí mluvit, mohou se 

domlouvat pouze nonverbálně. 
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 Po celou dobu se jí nesmí přestat jedním prstem dotýkat. Společným úkolem je 

položit tyč na zem při zachování její vodorovné polohy po celou dobu pokládání. 

Pokud se hráč přestane ukazováčkem tyče dotýkat, ihned musí tuto chybu 

napravit a obnovit kontakt ukazováčku s tyčí. Pokud se nedotýká tyče více jak 

pět vteřin, úkol celé skupiny není splněn.  

Poznámky: Zdánlivě lehký úkol společně prověří spolupráci a zapojení všech hráčů. 

Pokud bude úkol trvat příliš dlouho, doporučujeme poradit hráčům, aby se 

snižovali do dřepu a zaměřili se na pokrčování nohou. U mladších hráčů 

povolíme jednu, dvě věty pro nutnou komunikaci. Zde se perfektně ukazuje 

kvalita komunikace, vůdcovství, schopnost spolupráce a přizpůsobivost 

k potřebám týmu nebo naopak velmi silná vůle prosadit se. Kompetence k řešení 

problémů je ve většině případů ověřována u všech účastníků kreativně 

kooperačního hraní. Pokud budete cíleně sledovat několik hráčů, velmi snadno a 

rychle poznáte, jak se chovají i ve stresových situacích. Hra má výborné 

diagnostické nástroje k poznání osobnosti člověka a jeho způsobilosti vést lidi a 

orientovat se. V této aktivitě ji uvidíte na vlastní oči. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 

 

 Špejle nejsou žádné čáry aneb špejlí siločáry 

Cíl: koordinace pohybu 

Počet dětí: sudý počet dětí 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 5 minuty 

Pomůcky: dvě špejle pro dvojici 

Popis: Základem je mít sebou dostatek špejlí. Mohou je nahradit hůlky, rovné tyče 

apod. Není však nad špejle, jsou rovné, lehké, křehké, tenké a citlivě přenáší 
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pocit. Vrtíte hlavou? Zkuste si s hráči stoupnout volně v herně, parku, učebně 

nebo tělocvičně ve dvojicích. Každá dvojice má dvě špejle. Hráči stojí naproti 

sobě ve dvojicích, mají proti sobě volně předpaženy pokrčené paže.  

 Hráči mají dlaně proti sobě s napjatým ukazováčkem vztyčeným vzhůru. Místo 

aby se dlaněmi nebo ukazováčkem dotýkali, mají ukazováček opřený o špejli, 

která se druhým koncem opírá o ukazováček spoluhráče. Dvojice si mezi svými 

ukazováčky pravé i levé ruky drží jemným tlakem dvě špejle. Nyní 

nerealizujeme hru, spíše volné hraní a tvoření. Proto se zaměřím na níže uvedené 

náměty:  

 

- společné pohyby paží, dvojice špejlemi kreslí čáry, křivky, kruhy, obloučky 

(špejle se snažte držet vodorovně se zemí) 

- pokud se vcítíte navzájem do tempa druhého, za chvíli si budete lépe rozumět a 

můžete nakreslit rukama od špičky po zem smrk, lípu, auto ... 

- dotazovat se hráčů, co mohou kreslit podle jejich představy dále (např. postavu, 

babičku, domek se zahrádkou, …) 

- lidové tanečky ve zpomalené podobě, Zlatá brána otevřena – místo držení za 

ruce, mají dvojice po dobu zpívání špejle mezi ukazováčky 

- jeden z dvojice kreslí, druhý ho napodobuje a hádá co první kreslí za objekt 

(předmět, zvíře, rostlinu), na uhodnutí má tři nebo pět pokusů 

- spojte děti do většího počtu, kruh o deseti až patnácti lidí a zkuste proplétání 

apod. 

Zde v podstatě určuje vedoucí hraní a spočívají v počtu hráčů a dodržování spolupráce 

nebo pohybem a vcítěním dohodnutých a dodržovaných zásad tlaku, tahu, naznačení 

pohybu a podobně. Tvořivost se v této aktivitě meze skutečně nekladou, pokud si 

zkusíte tuto herní aktivitu, poznáte nekonečné možnosti na vlastním těle i duchu. 

Zábrany padají a tvořivost se spoluprací vás velmi rychle pohltí. Uplatnění komunikace, 

vcítění se do pohybu přizpůsobení se i řešení pohybových problémů musí hráči 

koordinovat mezi sebou plynule a komplexně. Asertivní chování a jednání je 

bezpodmínečně nutné a pokud se podaří několik aktivit ukončit, poznáte osobnost hráče 

mnohem podrobněji, než byste očekávali. 

Autor: Mazal (2007) 
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 Protrhej se ke spolupráci 

Cíl: uplatnění pozornosti, komunikace 

Počet dětí: celá třída 

Prostředí: louka, místnost 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 3 minuty 

Pomůcky: papír velikosti A4 pro jednoho 

Popis: V podstatě nepohybová aktivita, i když se kolem ní objeví dostatek drobné 

lokomoce. Každý účastník dostane papír o velikosti A4. Dále poslouchá pokynů 

moderátora, který řídí tuto aktivitu. Pokyny, které dává, jsou plněny. 

 Každý účastník přeloží podle pokynů papír jednou, po druhé, po třetí i po čtvrté 

včetně obratů či pootočení. Nesdělujeme na kterou stranu pootočit! Potom, opět 

utrhnout pravý horní roh a dál, „podívej se na papír a utrhni levý dolní roh“. 

Nyní papír rozbal. Každý provedl stejný pokyn, který byl dán všem, přesto je 

výsledek různý.  

Poznámky: V aktivitě je vhodnou formou předán účastníkům vzkaz, že komunikace je 

velmi důležitá činnost a musí mít přesné cílové zaměření a postup. Nekonkrétní 

komunikace, i když je dobře míněna, nestačí, výsledek může být různý. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 Seřaďme se 

Cíl: komunikace, smyslové vnímání 

Počet dětí: 6 a více 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 5 minut 

Pomůcky: šátky 

Popis: Hráči stojí v hloučku a mají zavázané oči. Domluvíme se na seřazení všech podle 

velikosti. První stojí největší, poslední nejmenší. Existuje množství dalších obměn, 

které uvedu stručně. 

1. Vedoucí hry řekne potichu každému hráči číslo, podle pořadí se hráči řadí od 

nejmenší po největší číslo. 

2. Místo čísel zadáme každému hráči písmeno a hráči se beze slov musí seřadit, 

když ví jen to, kde je hráč mající písmeno R. 

3. Po zrušení řady se mohou řadit naopak, pokud mají zavázané oči, není to tak 

snadné ani po předcházejících zkušenostech z tvoření řady. 

4. Hráči se řadí do řady podle velikosti bot od nejmenší po největší velikost bot. 

5. Zajímavější a delší trvání má řazení podle věku hráčů, podle barvy vlasů od 

nejsvětlejších po nejtmavší, podle délky vlasů a podobně. 
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6. Také řazení podle počtu obyvatel v místě bydliště je pro hráče motivující. Dotyk 

je povolen jen jednou rukou nebo zakázán a podobně. Větší odměnou pro hráče 

než si myslíme, je nechat je volně pobíhat po ploše. Na pokyn zůstanou stát, 

podívají se po pozicích ostatních a zavřou oči. Naslepo se pak seřadí podle 

výšky apod., jak jsem uvedla. 

7. Jednodušší obměnou je, když necháme hráče seskupovat podle určité 

charakteristiky, třeba podle měsíce narození (zvěrokruhu, koníčku, hmotnosti 

apod.). Samozřejmě mlčky. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 

 

 Na kyvadlo 

Cíl: rozvoj důvěry, koncentrace 

Počet dětí: trojice 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 3 minuty 

Pomůcky: žádné 

Popis: Hráči stojí v těsném kruhu (poloměr asi 3 metry), jeden hráč stojí uprostřed 

kruhu a na signál toporně padá do předpažených paží spoluhráčů. Hráči jej 

odráží kolem dokola nebo jako kyvadlo přes střed. Zdůrazňujeme zde 

koncentraci na chytání hráče, důvěru „padajícího“ v ostatní a na udržení 

toporného těla. Pokud má střední zavřené oči, mění se postupně pocit nejistoty 

v pocit bezpečí a důvěry v činnost ostatních. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 

 



 51 

 Vytvořte čtverec, obdélník 

Cíl: smyslové vnímání, koncentrace, 

geometrické znalosti, komunikace 

Počet dětí: 15 a více 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 10 minut 

Pomůcky: lano, (šátky pro každého) 

Popis: Hráči v počtu patnáct a víc dostanou lano a úkol. Poslepu vytvořte z lana (20 

metrů) čtverec, obdélník, případně jiný geometrický tvar. Pokud udrží zavřené 

oči, jde o nelehký úkol. Nutná je kooperace, tvořivý přístup a kontrola pravých 

úhlů nejrůznějšími způsoby. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 Padákový golf 

Cíl: koordinace pohybu, spolupráce 

Počet dětí: třída 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 8 minut 

Pomůcky: padák, barevné míče 

Popis: Žáci drží padák v basketbalovém postavení, tedy ve výši pasu. Uprostřed padáku 

je otvor, označený jako golfová díra. Cílem pro družstvo je zahnat červený míč, 

který je na ploše padáku, do díry a totéž provést s modrým míčem. Jakmile třída 

uskuteční několik úspěšných her se dvěma míči, přidá se další červený a modrý 

míč, přičemž střídají podle barvy míče a rozlišují barvy každého míče 

zahnaného do díry. Pokračuje-li některá hra dobře, přidáme více než dva míče, 

podle toho, čeho jsou hráči schopni dosáhnout.  

Obměny: Lze začít s jedním míčem a uvidíme, jestli hráči dovedou posouvat míč po 

padáku ve směru hodinových ručiček nebo opačným směrem, použít jedné ruky, 

nohy, kleknout a podobně. Do hry můžeme přidat i jiné hráči navržené činnosti. 

Všechna cvičení s padákem, hry a pohybové činnosti jsou činnosti kooperační. 

Upravováním pravidel se zmenšuje soutěživost a zvyšuje se míra spolupráce 

hráčů. 

Autor: Mazal (2007) 
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 Chytej mě 

Cíl: uplatnění rychlosti, koordinace 

pohybu, spolupráce 

Počet dětí: třída 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 5 minut 

Pomůcky: žádné 

Popis: Tato hra se hraje v Číně. Třídu uspořádáme do dvojic, kde dva hráči stojí za 

sebou na libovolném místě v prostoru. Jedna dvojice je vybraná k tomu, aby 

jeden z této dvojice byl určen jako baba, druhý jej honí. Tito hráči stojí každý u 

nějaké dvojice. Na povel se baba snaží utéci a stoupnout si před jinou dvojici, 

zatímco honič se k němu během té doby snaží připojit. Jestliže se honič na babu 

připojí dříve, než se baba přidá k jiné dvojici, pak si vymění role ve hře. Hra se 

opakuje, jestliže baba úspěšně dosáhne svého nového postavení. Zadní hráč 

z obsazené dvojice se stává babou a musí se pokusit dostat před jinou dvojici a 

honič se opět snaží se na něho přivěsit. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 Opička v kleci 

Cíl: uplatnění postřehu, pozornosti a 

obratnosti, koordinace pohybu 

Počet dětí: třída  

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 4 minuty 

Pomůcky: šátek (šerpa) 

Popis: Hráči jsou rozmístěni do kruhu a uprostřed stojí jeden hráč – opička, která má za 

pasem zezadu šatek nebo šerpu. 

Hráči v kruhu představují klec. Aby se opička dostala ven, musí mezi hráči 

proběhnout tak, aby se jí nikdo nedotkl (nebo třeba nevzal šátek nebo šerpu, 

kterou má za pasem). Má jedinou možnost, jak uniknout: co dělá ona, dělají 

ostatní hráči tvořící kruh. Tedy napodobují opičku. Opička velmi brzy začne 

svůj postoj snižovat, začne se otáčet a vymýšlet takové pohyby, které dostanou 

hráče v kruhu do polohy na zemi a zády k opičce. To jí umožní uniknout z kruhu 

a tak předat funkci opičky dalšímu, kolem kterého (nejblíže) proběhla ven. 

Záchrana platí, pokud se dostane od klece na pět metrů. 

Pokud se opičky některý hráč tvořící klec při jejím pokusu o únik dotkne, nebo ji 

vezme šátek/šerpu, zůstává opička v kleci. 
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Obměny: Velmi dobře můžeme posoudit tvořivost hráče – opičky a přizpůsobivost 

ostatních hráčů, ochotu ke hraní a dramatickému pohybovému projevu. Obměna 

je například v tom, že opičky se hráči nedotýkají, ale opička se snaží proběhnout 

mezi dvěma hráči, dotknout se určené čáry (kolem kruhu soustředně 

namalované) nebo zdi a vrátit se dříve na místo jednoho ze dvou hráčů, kteří se 

snaží o totéž včetně dotyku čáry. Další obměna je s pomůckou: Každý hráč 

mimo opičky má míč. Když opička naznačí driblování – hráči musí driblovat, 

podobně házet, chytat atd. To hráče zdržuje a opička toho může využít. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 Na čaroděje 

Cíl: uplatnění pozornosti, všímavosti 

Počet dětí: třída (12 a více) 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 5 minut 

Pomůcky: deka 

Popis: Hráči jsou rozmístěni v prostoru, vedoucí hry – čaroděj má v rukou deku. 

Hráči, podle věku a zaměření obsahu hodiny, pobíhají po herní ploše. Čaroděj 

vydává pokyny, jak se mají pohybovat – jako ptáci, žabičky, hadi, koně, kočky 

apod. Pokud řekne „zaklínám vás“, hráči se schoulí do dřepu, hlavou dolů, 

zavřou oči a dlaně si dají přes oči. Mezitím čaroděj přijde k vybranému hráči a 

pečlivě jej přikryje dekou tak, aby nebyl vidět. Jakmile tak učiní, vysloví nové 

zaklínadlo a uvolní ostatní hráče. Hráči přiběhnou k přikrytému a schoulenému 

hráči a hádají, kdo je pod dekou.  

Kdo uhodne, získává bod. Hádat necháme maximálně dvě až tři jména.  

Většinou hráči nejsou schopni určit jméno hráče pod dekou. Můžeme se s hráči 

domluvit a vyslovit zaklínadlo, které vytvoří dvojice. Pokud je hráčů dost, jde o 

velmi zajímavé zpestření. Úspěch hry spočívá v dodržení pokynů o zavřených 

očích hráčů. 

Autor: Mazal (2007) 
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6.4. Aktivity v lese 

 

 Je příjemné se za horkých letních dnů procházet po měkkých lesních stezkách, 

ve stínu stromů a přes tiché mýtiny nebo horské louky s výhledem do údolí. Čerstvý a 

chladivý vzduch působí zdravě na organismus člověka. Tento terén poskytuje mnoho 

možností. Můžeme s dětmi hrát honičky, soutěže, stopovat, využívat porostu ke 

zdokonalování znalostí atd.   

 

 Hledání čísel 

Cíl: prostorová orientace, uplatnění 

postřehu, matematické znalosti 

Počet dětí: 10 – 30 

Prostředí: les nebo louka 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 10 – 15 minut 

Pomůcky: čísla napsaná na kartičkách od 

1 do 20 – dvě sady různých barev (např. 

červená a modrá) 

Popis: Ve vymezeném prostoru rozmístíme čísla od 1 do 20 obou barev. Vytvoříme dvě 

družstva, každé má přidělenou jednu barvu. Členové družstva vybíhají po 

jednom do určeného prostoru. Jejich úkolem je najít příslušnou číslici v barvě 

družstva. První vybíhající hráč nachází číslo 1, druhý číslo 2 atd. Když je čísel 

více, než je počet členů družstva, opět nastupují hráči od prvního. Hráč se nesmí 

vrátit, dokud své číslo nenajde. Jestliže je příslušný hráč v poli, jeho spoluhráči 

mu nesmí radit a směrovat ho ke správnému číslu. Radit se může pouze před 

startovní čárou. Vítězí družstvo, kterému se podaří sesbírat všechna čísla 

příslušné barvy. 

Autor: Kirchner, Hnízdil, Louka (2005) 
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 Přelez, přeskoč 

Cíl: koordinace pohybu, uplatnění  

rychlosti a obratnosti  

Počet dětí: 4 - 20 

Prostředí: les 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 10 – 15 minut 

Pomůcky: dlouhý a pevný provázek 

Popis: V lese vyznačíme mezi stromy pomocí provázku slalom. Účastníci jsou 

rozděleni do dvou družstev. Nejdříve nastoupí první družstvo, jeho účastníci 

startují postupně štafetovým způsobem. Každý musí první úsek nejdříve 

přeskočit, druhý podlézt, třetí přeskočit atd. Po absolvování slalomu se vrátí 

nejkratší cestou na start a předá štafetu. Každému družstvu měříme čas, časy 

porovnáme – rychlejší družstvo vítězí. 

Obměny: Jestliže se nám podaří vyznačit dva slalomy, které budou téměř totožné, 

můžeme soutěž mezi družstvy uspořádat najednou. 

Autor: Kirchner, Hnízdil, Louka (2005) 

 

 Mimoběžná lanová překážka – nebezpečné „X“ 

Cíl: koordinace pohybu, rovnováha 

Počet dětí: 10 - 20 

Prostředí: les 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 20 minut 

Pomůcky: 2 lana 

Popis: Mezi stromy napneme lana. Lana tvoří písmeno „X“, tzn., že první lano je na 

prvním stromě uvázáno nahoře (podle toho, kam dosáhneme), na druhém stromě 

je uvázáno ve výši kolen. Druhé lano je uvázáno právě naopak. Křížení lan 

nesvazujeme, necháme ho volné. Tímto způsobem vytvoříme překážku, kterou 

mají účastníci za úkol překonat. Určitě existuje nějaký způsob, kterým lze 

překážku zdolat. Přijde na něj někdo? Jestli ne, poradíme účastníkům, ať si zkusí 

uprostřed překážky přidržet onen nespojený kříž. Ostatní dávají z obou stran 

záchranu. Podobných lanových překážek pro rozvoj koordinace můžeme 

vytvořit celou řadu.  

 

Dodržujeme tyto bezpečnostní pravidla: 

• Účastníkům musíme poskytnout účinnou záchranu. Lanové překážky umístíme 

na vhodné místo, kde nejsou žádné pařezy, ostré kameny apod. 
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• Pro vázání lan použijeme pouze předepsané a ověřené uzly – tesařský, lodní a 

Prušákův. Tyto uzly si musíme před stavbou nacvičit a osvojit tak, aby nás 

potom jejich vázání nezdržovalo při stavbě překážky. 

• Na konstrukci lanových překážek se používají pouze tzv. statická lana, někdy 

označována jako „pracovní“. Jejich průměr by měl být 11 mm! 

• Zbývající členové družstva dávají záchranu. 

Autor: Kirchner, Hnízdil, Louka (2005) 

 

 Rychlá tlapka 

Cíl: uplatnění rychlosti a postřehu, 

smyslové vnímání, motorika 

Počet dětí: třída  

Prostředí: les nebo louka 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 3 – 8 minut 

Pomůcky: šišky nebo lískové oříšky 

(Šišek nebo oříšků je o jeden méně než 

hráčů.) 

Popis: V lese můžete pozorovat obratné a hbité veverky, mají černou nebo zrzavou 

barvu a na zimu si snáší do svého hnízda zásoby. Vyzkoušejte si, jestli máte 

rychlý postřeh a jste obratní jako malé veverky. 

Hráči sedí v kruhu. Uprostřed leží hromádka smrkových šišek, je jich o jednu 

méně, než je všech hráčů. Všichni musí mít ruce za zády. Na domluvený 

zvukový signál, např. tlesknutí, se každý snaží co nejrychleji sebrat z hromádky 

jednu šišku. Komu se to nepodaří, vypadne ze hry. Pro další kolo odeberte opět 

jednu šišku. Hra pokračuje, po vyřazení hráče vyřaďte i jednu šišku. Nakonec 

zůstane dvojice nejšikovnějších hráčů, kteří soupeří o poslední šišku. Vítězem se 

stane ten, komu se ji podaří i v poslední hře získat pro sebe. 

Autor: Doležalová (2004) 

 

Na zloděje 

Cíl: uplatnění rychlosti, postřehu a 

obratnosti, odvaha 

Počet dětí: třída  

Prostředí: les  

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 30 – 45 minut 

Pomůcky: bílé a barevné lístky různých 

hodnot 

Popis: Děti jsou rozděleny do družin. Mají za úkol nasbírat co nejvíce lístečků. Lístečky 

jsou viditelně rozmístěny na zemi v ohraničeném prostoru lesa a jsou různě 
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obodovány (např. zelený – 3 body, šedý – 5 bodů, žlutý – 1 bod apod.). 

V prostoru se vyskytují ochránci (vedoucí nebo družina), kteří nemohou za 

vyznačené území vstoupit. Tito ochránci honí zloděje, když vstoupí do jejich 

území. Pokud je chycen, zloděj musí odevzdat svůj život (bílý lístek, který dostal 

u vedoucího) a případně ulovený barevný lístek. Potom jde zpět na stanoviště 

pro život. Zloděj má u sebe pouze jeden život (bílý lístek) a popřípadě jednu 

kořist (barevný lístek), který předá svému vedoucímu na stanovišti a jde pro 

další. Po skončení hry se spočítají všechny ulovené lístky a životy, která družina 

získala nejvíce bodů, vyhrává. 

Autor: Vlastní námět 

 

 

 

 Pavoučí sítě 

Cíl: motorické dovednosti, trpělivost, 

smyslové vnímání, koordinace 

pohybu, rychlost 

Počet dětí: 12 a více 

Prostředí: les 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 10 minut 

Pomůcky: dvě klubka vlny odlišné barvy, 

stopky, píšťalka 

Popis: Pavouk trpělivě, dlouho a přesně souká vlákno, až vytvoří pavučinu, do které 

lapá svou kořist. Potom přijde vítr nebo hospodyňka s koštětem a je po pavučině. 

Pavouk může začít soukat vlákno znovu.  

Utvořte dvě družstva a každému dejte klubko vlny. Vyznačte startovní místo, 

např. udělejte z klacku čáru na lesní cestě. Členové družstva společně prochází 

mezi stromy různými směry a odmotávají nit z klubíčka přesně po dobu tří 

minut. Po uplynutí stanovené doby domotají nit až k místu startu a klubko položí 
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na zem. Pak se hráči postaví ve svém družstvu do zástupu. Každý bude mít 

vymezený čas, aby namotával vlákno zpět na klubko. Jakmile zazní zvukový 

signál, musí ihned klubko položit a přeběhnout na konec svého zástupu. 

Okamžitě vybíhá další hráč, který musí doběhnout ke klubku a namotává nit 

zase jen do zaznění zvukového signálu, potom klubko položí a vrátí se zpět do 

družstva. Hráči v družstvu se mohou vystřídat několikrát. Vítězem se stane to 

družstvo, jehož hráč jako první domotá nit, s klubkem se zařadí na první místo 

svého zástupu a klubko vztyčí nad hlavu.   

Autor: Doležalová (2004) 

 

 Tajný agent 

Cíl: obratnost, hravost, odvaha, rychlost, 

rozhodnost, bojovnost, samostatnost 

Počet dětí: 10 a více 

Prostředí: les 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 20 – 40 minut 

Pomůcky: čelenky s trojcifernými čísly,  

fixy dvou barev, papíry, tužky 

Popis: Tajní agenti ve špionážních službách mají kvůli utajení přidělená čísla, možná 

znáte z filmového zpracování agenta Jamese Bonda, který měl číslo 007. Agenti 

mají náročnou a nebezpečnou práci, projdou tvrdým výcvikem, přesto může 

šikovnější agent z jiného týmu přispět k odhalení nepřátelského agenta.  

Rozdělte hráče na dvě skupiny, jedni budou agenti špionážní skupiny CIA a 

druzí FBI. Každý hráč si vyrobí čelenku z úzkého bílého pruhu látky a 

doprostřed si napíše černým fixem libovolné trojciferné číslo vysoké nejméně 3 

cm a zkratku své špionážní skupiny, např. FBI 338. Hráči si čelenku nasadí a 

zaváží v týlu, nápis musí být na čele vidět. Každý špion si připraví tužku a 

zápisník nebo papír, na který si bude zapisovat jména a čísla agentů nepřátelské 

skupiny. Potom se obě skupiny rozptýlí v lesním porostu a snaží se ukrýt před 

ostatními a zároveň zjistit čísla svých protihráčů. Hráči nesmí svá čísla zakrývat. 

Po 10 minutách svolejte agenty zpět a prohlédněte jejich záznamy. Nejlepším 

agentem se stane ten, kdo odhalil nejvíce nepřátel. Lepší špionážní skupinou 

bude ta, jejíž členové dohromady odhalili více protivníků než soupeř.      

Autor: Doležalová (2004) 
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 Na rysa ostrovida 

Cíl: uplatnění rychlosti, postřehu, 

rozhodnosti a obratnosti 

Počet dětí: třída 

Prostředí: les 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 10 minut 

Pomůcky: plyšové zvíře, např. králík 

Popis: Pro šelmy jsou charakteristické ostré zuby, drápy a hbité tělo. Potravu si 

obstarávají lovem. Mláďata kočkovitých šelem vypadají jako roztomilá koťátka, 

ale dospělým zvířatům je lépe se vyhnout. Mezi kočkovité šelmy patří rys, lev, 

levhart, jaguár, puma a další.  

Všichni hráči představují nebezpečné šelmy. Lehnou si, schoulí se do klubíčka a 

dělají, že spí. Mezitím vedoucí odnese plyšové zvíře a ukryje ho nedaleko od 

hráčů tak, že alespoň z části je vidět. Potom vedoucí odejde stranou a zvolá: 

„Šelmy, vstávejte, vzhůru za potravou!“ Hráč, který najde ukryté zvíře jako 

první, získá bod. Šelmy se opět uloží ke spánku, vedoucí schová zvíře jinam a 

opět šelmy probudí. Lov několikrát opakujte. Vítězem se stane šelma, které se 

podařilo ukořistit nejvíce bodů.  

Autor: Doležalová (2004) 

 

 Hledej soupeře 

Cíl: orientace v prostoru, smyslové 

vnímání, pozornost, organizační 

dovednosti, spolupráce 

Počet dětí: třída 

Prostředí: les 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 15 – 20 minut 

Pomůcky: žádné 

Popis: Při hrách a soutěžích jsou hráči obvykle rozděleni do několika družstev, která 

mezi sebou soupeří. Každý tým by chtěl zvítězit. Podaří se to však jen jednomu 

družstvu. Když hra nebo soutěž skončí, nezapomeňte na to, že všichni 

dohromady jste dále přátelská parta a úspěch ani neúspěch nemůže opravdové 

přátelství překazit. Nakonec, vždyť příští hra může mít zase jiného vítěze. 

 Rozdělte se na dvě skupiny. Z každé skupiny odejde jeden hráč do blízkého 

lesního porostu a ukryje se. Ostatní hráči počítají nahlas do padesáti a potom se 

vydají hledat ukrytého člena soupeřícího týmu. Které mužstvo najde dříve 

protihráče, získá bod. Hru několikrát opakujte, ukrývat se budou vždy různí 
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hráči. Nakonec spočítejte získané body a družstvo, které bylo vícekrát rychlejší 

při hledání ukrytého protihráče, se stane vítězem.   

Autor: Doležalová (2004) 

 

 Do hnízda 

Cíl: obratnost, rychlost, rozhodnost, 

vytrvalost 

Počet dětí: třída 

Prostředí: les nebo louka 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 3 minuty 

Pomůcky: papírové koule (jedna pro 

každého hráče), čepice nebo kloboučky 

Popis: Samice kukačky klade svá vajíčka do cizích hnízd. Vylíhnuté mládě kukačky 

vyhází z hnízda vajíčka nebo čerstvě vylíhnutá mláďátka svých hostitelů, potom 

se nechá krmit až do doby, kdy samo dokáže vzlétnout a zajistit pro sebe 

potravu. 

Vymezte herní prostor. Hráči si položí na zem svou čepici nebo klobouček, který 

bude představovat hnízdo kukačky. Hnízda musí být od sebe vzdálená více než 

jeden metr. Na startovní povel začnou hráči přenášet do cizích hnízd vajíčko – 

papírovou kouli. Jakmile se v jejich hnízdě ocitne vajíčko od jiné kukačky, musí 

ho co nejrychleji přenést jinam. V hnízdě se nashromáždí i několik vajíček 

najednou, ale nikdo nesmí přenášet více než jedno vajíčko. Jakmile vedoucí 

oznámí konec hry, prohlédne hnízda a kukačky, které se nezbavily všech 

vajíček, ze hry vyřadí. Ve hře pokračují zbylé kukačky. Zvítězí ti hráči, kteří po 

skončení hry mají prázdná hnízda. 

Autor: Doležalová (2004) 
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6.5. Aktivity na louce 

 

 K pobytu v přírodě bezpochyby patří aktivity na louce a rovném prostranství, 

kde mají děti dostatek prostoru k běhání, honění se a hraní si s míčem. K aktivitám na 

louce uvádím několik pohybových her, které příjemně zpestří program na škole 

v přírodě. Děti posilují důvěru mezi sebou, tělesnou zdatnost, bojovnost apod. 

 

 Hu tu tu tu 

Cíl: uplatnění rychlosti, postřehu a 

obratnosti 

Počet dětí: 16 - 30 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 10 let 

Doba trvání: 15 - 30 minut 

Pomůcky: píšťalka 

Popis: Vymezíme hrací prostor, který má rozměry volejbalového hřiště. Hráče 

rozdělíme na dvě družstva, každé má přidělenu svou polovinu a může se tedy 

pohybovat pouze ve vymezeném prostoru. Z družstva vybíhá jeden hráč. 

V okamžiku, kdy přeskočí středovou čáru, musí začít vyslovovat „hu tu tu tu tu 

…“, a to na jeden nádech. Úkolem druhého družstva je zadržet tohoto hráče na 

své polovině. Úkolem „tutajícího“ hráče je dotknout se během „tutání“ co 

největšího počtu protihráčů a vrátit se na vlastní polovinu, ještě než mu dojde 

dech. Jestliže se hráčům opačného družstva podaří protivníka zadržet na svém 

území, dokud „nedotutá“, tento hráč vypadává ze hry. Jestliže se „tutajícímu“ 

hráči podaří vrátit se na svou polovinu, vypadávají ze hry všichni hráči, kterých 

se dotkl, nebo kteří se dotkli jeho nebo se ho drželi. Družstva se střídají, dokud 

všichni hráči z jednoho družstva nevypadnou. 

1. Hru můžeme zklidnit, jestliže zavedeme pravidlo, že se „tutající“ hráč může 

chytit až v momentě, kdy se dotkne někoho z druhého družstva. 

2. Hru lze hrát a čas nebo na body. 

3. Hra bude mít dynamičtější průběh, jestliže se vyřazení hráči zapojí zpět do hry. 

4. Můžeme vyzkoušet i takovou variantu, že se vyřazení hráči vrátí zpět do hry na 

straně soupeře. 

Kvůli bezpečnosti hráčů zajistíme ve vzdálenosti 5 metrů kolem hřiště pás bez 

překážek. Upozorníme na ohleduplnost při provádění zákroků a v případě nutnosti hru 

přerušíme. 
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Autor: Kirchner, Hnízdil, Louka (2005) 

 

     

 

 

 Vyzývaná 

Cíl: uplatnění rychlosti, postřehu a 

obratnosti 

Počet dětí: 12 - 20 

Prostředí: louka, hřiště 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 15 minut 

Pomůcky: žádné 

Popis: Hru hrajeme na rovné nebo travnaté ploše vyznačené dvěma čarami vzdálenými 

5 metrů od sebe. Dvě družstva, A a B, stojí na základní čáře čelem k sobě. 

Rozestupy mezi hráči v družstvu jsou 1 metr. Všichni hráči družstva mají 

přidělená čísla od jedné. Jedno družstvo začíná, druhé předpaží ruce dlaněmi 

vzhůru. Vedoucí vyvolá číslo. Vyvolaný hráč z družstva A obchází kolem 

družstva B. Jeho úkolem je plácnout kteréhokoliv z družstva B do jeho dlaní a 

pak se co nejrychleji vrátit na svoji startovní čáru. Tím získá bod pro své 

družstvo. Tlesknutý (vyzvaný) hráč může vyzývatele pronásledovat. Jestliže ho 

dostihne a dotkne se ho mezi vyznačenými čarami, získává bod pro své 

družstvo. Poté vyvolá vedoucí číslo jednoho hráče z druhého družstva. Tím je 

první kolo u konce. Vyzývatelé samozřejmě uplatňují veškeré finty a triky, aby 

bylo jejich tlesknutí co nejneočekávanější. Vyhrává družstvo s největším počtem 

bodů.  

Obměny: Můžeme hrát i na zajatce – ten, který prohraje, vypadává ze hry.  

Autor: Kirchner, Hnízdil, Louka (2005) 
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 Dračí souboj 

Cíl: spolupráce, postřeh, koordinace 

pohybu 

Počet dětí: 10 - 20 

Prostředí: louka 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 10 minut 

Pomůcky: šátky pro každé družstvo 

Popis: Hráče rozdělíme na dvě družstva. Všichni členové družstva se postaví do zástupu 

a drží se před sebou stojícího spoluhráče rukama v pase. Tím vznikne z každého 

družstva jeden dlouhý drak. Poslední v zástupu si zastrčí do kalhot šátek tak, aby 

koukal delší částí ven z kalhot. Úkolem každého draka je zmocnit se šátku 

druhého draka. Vítězné družstvo získává bod. Stanovíme počet vítězných bodů. 

Po dosažení stanoveného počtu bodů hra končí. 

Obměny: Můžeme sestavit více družstev, pak se hra stává zajímavější a má více zvratů. 

V tomto případě vítězí drak, který si nejdéle uchrání svůj šátek – získává bod. 

Autor: Kirchner, Hnízdil, Louka (2005) 

 

 

 Na motýly 

Cíl: pozornost, orientace v prostoru, 

rychlost, postřeh 

Počet dětí: 10 a více 

Prostředí: louka 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 10 minut 

Pomůcky: spací pytel 

Popis: Motýli mají pestře zbarvená křídla, která můžete obdivovat při jejich třepotavém 

letu. Na rozdíl od můr létají motýli ve dne. Život motýla začíná ve vajíčku, ze 

kterého se vylíhne larva zvaná housenka. Ta je věčně hladová. Živí se listy. 

Když vyroste, zavěsí se na větvičku a vytvoří kolem sebe kuklu, v níž probíhá 

proměna housenky v motýla.  
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Rozdělte se na dvě skupiny. V každé by mělo být minimálně 10 členů. 

Proběhněte se po louce a napodobte let motýlů. Zatímco jedna skupina bude hrát 

honěnou, členové druhé skupiny se shluknou a ukryjí do spacího pytle některého 

kamaráda nebo kamarádku. Spací pytel představuje kuklu, ze které se brzy 

vylíhne motýl. Skupina, která ukryla svého zástupce do kukly, zavolá druhou 

skupinu. Ta má uhádnout, kdo se skrývá v kukle? Nyní pro změnu běhají okolo 

členové skupiny, které chybí jeden člen. Rychlým přemisťováním ztěžují svým 

protihráčům pátrání. Kdo pozná, které dítě je ukryto v kukle, vykřikne nahlas 

jeho jméno. Jakmile uhodne, přestanou ostatní děti pobíhat a pomohou motýlovi 

z kukly ven. Jestliže hráč jméno neuhodne, zůstane ve hře, ale již nesmí volat 

žádné jméno. V další hře si skupiny vymění role. 

Autor: Doležalová, Kučerová (2004) 

 

Na bělozubky 

Cíl: uplatnění rychlosti, obratnosti, 

orientace v prostoru 

Počet dětí: třída  

Prostředí: louka 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 5 – 10 minut 

Pomůcky: obrázek rejska, provázky 

dlouhé 50 cm, o jeden provázek 

méně, než je počet dětí 

Popis: Na zahradě, louce nebo na poli můžete zahlédnout malého živočicha podobného 

myši. Je to rejsek, který má trochu delší čenich než myš a kratší nožky. U nás 

žijí rejsci obecní, vodní a bělozubou. Jsou velice pohybliví a spotřebují velké 

množství potravy. Někteří jsou natolik citliví, že mohou umřít leknutím např. při 

hřmění v bouřce. Zahrajte si hru na rejsky bělozubou. Každé dítě dostane 

provázek. Oba konce svažte a utvořte kruh – doupě bělozubky. Položte provázek 

na zem tak, aby mezi jednotlivými kruhy byly alespoň metrové rozestupy. Jedno 

dítě provázek nedostane. Zůstane stát na volném prostranství. Zavolá: 

„Bělozubky, z díry ven!“ Děti musí vyběhnout ze svého doupěte a najít si nový 

úkryt. Vyvolávací hráč bleskurychle obsadí jedno z volných doupat. Hráč, pro 

kterého nezůstalo volné doupě, se stane vyvolávačem a v pokračování hry vyzve 

bělozubou k dalšímu přemístění. 

Autor: Doležalová, Kučerová (2004) 

 

 



 65 

 Kočka a myš 

Cíl: postřeh, orientace v prostoru, 

koncentrace, rozhodnost, sounáležitost 

Počet dětí: třída (10 a více) 

Prostředí: louka 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 10 minut 

Pomůcky: žádné 

Popis: Mezi kočkou a myší panuje odvěké nepřátelství. Může to být ovšem i jinak. 

Vzpomeňte si na bláznivé příhody kreslených hrdinů Toma a Jerryho, kocoura a 

chytrého myšáka. Často se škádlí, a pokud se usmíří, vydrží jim vzájemná láska 

opravdu jen chvíli.  

Hráči utvoří kruh a chytí se pevně za ruce. Dva hráči zůstanou mimo kruh: hráč 

uvnitř kruhu představuje myšku, hráč vně kruhu bude kočkou nebo kocourem. 

Kočka se snaží chytit myš. Hráči v kruhu svými těly a pevným semknutím brání 

kocourovi dostat se k myši. Naopak myšce dovolí vybíhat z kruhu a vbíhat zpět. 

Je-li kočka mrštná a hbitá, může se také dostat dovnitř kruhu. Hráči jí umožní 

vyběhnout ven, ale opět jí brání vniknout do kruhu.  

Pokud se podaří kočce myš chytit hra skončí. V rolích myší a kočky vystřídejte 

postupně všechny zájemce.   

Autor: Doležalová (2004) 

 

 

 

 Špatné zprávy 

Cíl: smyslové vnímání, koordinace 

pohybu, koncentrace 

Počet dětí: 10 - 20 

Prostředí: louka 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 5 minut 

Pomůcky: list z novin pro každého 

účastníka 
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Popis: Všichni jsou bosi, každý hráč dostane list z novin. Úkolem hry je roztrhat během 

časového limitu (např. 1 minuta) list novin na co nejvíce kousků pouze za 

pomoci nohou. Komu se podaří list roztrhat na více kousků? 

Autor: Kirchner, Hnízdil, Louka (2005) 

 

 Zachraň mě před upírem 

Cíl: odvaha, neverbální komunikace, 

důvěra, sdílení pocitů 

Počet dětí: 10 a více 

Prostředí: louka 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 10 minut 

Pomůcky: žádné (šátek) 

Popis: V nouzi poznáš přítele, to je stará lidová moudrost. Přátelství je pouto, které ti 

umožní prožít příjemné i nepříjemné chvíle. Přátelé se spolu dobře pobaví, 

důvěřují si, pomáhají si, ale mohou se také neshodnout, na nějaký čas se rozejít, 

říkat si i nepříjemnou pravdu, a přesto jejich přátelství trvá dále.  

Postavte se do kruhu. Uprostřed se pohybuje hráč – upír s předpaženýma 

rukama. Jde pomalinku k oběti, kterou si vybral mezi hráči v kruhu, blíží se a 

přitom naznačuje, že oběť uchopí oběma rukama za krk a jakoby jí vysaje krev. 

Oběť se může zachránit tak, že pohledem upřeným na některého ze spoluhráčů 

v kruhu jej vyzve, aby nahlas zvolal její jméno a tím ji zachránil. Pokud ho 

stihne zvolat dříve, než se upír dotkne jejího krku, je oběť zachráněna. Upír se 

po zvolání jména hráče, ke kterému se blížil, musí otočit a vybrat si jinou oběť. 

Hráč, kterého spoluhráči nezachránili a upír se ho dotkl, je ze hry vyřazen. Po 

chvíli hráče uprostřed vyměňte. Novou hru začínají opět všichni hráči.  

Autor: Doležalová (2004) 
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 Vytrvalé želvy  

Cíl: koordinace pohybu, rychlost, 

vytrvalost, ohleduplnost 

Počet dětí: 4 - 30 

Prostředí: louka 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 10 – 20 minut 

Pomůcky: žádné 

Popis: Na louce vyznačíme čtverec nebo obdélník, který představuje ostrov. Na ostrově 

se nachází polovina hráčů, představující lovce. Na jedné straně čtverce 

(obdélníku) jsou přichystáni hráči – želvy. Jejich cílem je projít přes ostrov, aby 

mohli naklást vajíčka. Želvy chodí po čtyřech, pozpátku a zadnicí k zemi. Lovci 

se jim v přechodu ostrova snaží zabránit – mohou želvičky zvednout a přenést 

zpátky nebo jim jenom bránit v pohybu. Protože jsou želvy přísně chráněné 

mezinárodními úmluvami, je třeba k nim přistupovat opatrně a v pohybu jim 

bránit velice šetrně. I jejich transport musí být velmi jemný a ohleduplný. 

Želvičky se mohou bránit pouze pasivně. Když se želva dostane na druhý konec 

ostrova, získává družstvo želv bod. Želva pak oběhne ostrov a zkusí ho projít 

znovu. Po každém kole se role vymění. Tato hra je skutečně velmi vyčerpávající 

a důkladně prověří kondici a vytrvalost hráčů. 

Autor: Kirchner, Hnízdil, Louka (2005) 

 

 Přetahovaná o zástavu 

Cíl: uplatnění síly, soustředěnosti, 

pohotovosti, spolupráce 

Počet dětí: 2 a více 

Prostředí: louka 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 1 – 2 minuty 

Pomůcky: lano, barevný provázek, drobné 

suvenýry (samolepky, obrázek, 

balónky aj.) 

Popis: Zkuste společnými silami dosáhnout vítězství. Když se spojí úsilí několika lidí, 

výsledek bude vidět. Přísloví „Ve dvou se to lépe táhne“ platí při této hře 

doslova. 

Každý hráč musí předem vložit do hry malou zástavu. Rozdělte soutěžící na dvě 

přibližně stejné skupiny. Na zem vyznačte provázkem středovou čáru a přes z ní 

kolmo položte lano. Každé družstvo utvoří zástup, zástupy se postaví dva metry 

od středové čáry naproti sobě. Lano leží na zemi tak, aby ho mohl uchopit každý 

člen družstva. Na startovní povel uchopí pevně lano a snaží se přetáhnout 
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soupeře přes středovou čáru. Komu se to podaří, získá zástavy vložené do hry 

soupeře. Vítězům se vrací zástavy zpět. 

Při vyrovnaném zápase vyhlaste nerozhodný výsledek a k boji vyzvěte vždy 

dvojici nebo trojici zástupců obou družstev. Opět se budou přetahovat lanem o 

zástavy, které sami do hry vložili. Navíc získá každá vítězná skupinka pro své 

družstvo bod. Na konci hry jsou rozděleny nebo vráceny všechny zástavy a 

vítězem se stane družstvo, které nasbíralo nejvíc bodů.  

Autor: Doležalová (2004) 

   

 

 Dotěrný hmyz 

Cíl: smyslové vnímání, obratnost, 

odvaha, rozhodnost, samostatnost 

Počet dětí: 6 a více 

Prostředí: louka 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 10 minut 

Pomůcky: klobouk, šátek, srolované 

noviny 

Popis: Drobný hmyz v teplém období nepříjemně obtěžuje lidi i některá zvířata. Zvířata 

odhání hmyz svými oháňkami, lidé si vymysleli různé způsoby jak se hmyzu 

bránit. Máme plácačky na mouchy, mucholapky, spreje, oleje a chemické 

postřiky. Nebylo by však hmyz vyhubit, protože hmyz je zároveň potravou pro 

ptáky a další živočichy. 

Jeden hráč si vezme na hlavu klobouk a do ruky srolované noviny, oči bude mít 

zavázané šátkem. Ostatní hráči se rozestaví do kruhu a představují dotěrný 

hmyz, snaží se přiblížit k hráči se zavázanýma očima a sebrat mu klobouk. 

Komu se to podaří, vystřídá hráče uprostřed kruhu, koho však při tom hráč 

z kloboukem plácne srolovanými novinami, ten musí odejít stranou a udělat 
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deset dřepů. Potom se zase může vrátit do hry a znovu se pokusit o získání 

klobouku. 

Autor: Doležalová (2004) 

 

 Pan Hamáček a paní Hamáčková 

Cíl: smyslové vnímání, fyzický kontakt, 

soustředěnost, odhad 

Počet dětí: 10 a více 

Prostředí: louka, místnost 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 10 minut 

Pomůcky: šátek 

Popis: Zavřete na chvíli oči a poslouchejte hlasy, které k vám doléhají. Dokážete 

rozlišit, komu hlasy patří? Nebo když jste ve stanu, poznáte, kdo se baví poblíž? 

Umíte k hlasu přiřadit správný obličej? Určitě znáte pohádku o sedmi malých 

kůzlátkách, kterým zachránilo život to, že znala hlas své matky a neotevřela 

vrátka falešnému a zlému vlkovi.  

Jeden z hráčů představuje ve hře pana Hamáčka, je-li to dívka, pak jí spoluhráči 

osloví paní Hamáčková. Pan Hamáček stojí uprostřed kruhu a má oči zavázané 

šátkem. Na povel pana Hamáčka „točit“ se začnou ostatní hráči stojící v kruhu 

pohybovat jedním směrem po obvodu kruhu, na další pokyn „zastavit“ zůstanou 

stát. Hráč, který stojí přímo před hráčem se zavázanýma očima, musí k němu 

přistoupit, potřást mu rukou a pozdravit ho slovy „dobrý den, pane Hamáčku“. 

Pan Hamáček má za úkol uhodnout jméno spoluhráče, který ho oslovil. Hráč 

z kruhu může pozměnit svůj hlas, aby ztížil panu Hamáčkovi své odhalení. 

Pokud pan Hamáček neřekne správné jméno, hra pokračuje a hádá znovu. Když 

uhodne jméno hráče, který ho pozdravil, vymění si s ním roli. 

Autor: Doležalová (2004) 
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 6.6. Aktivity v místnosti 

 

 Při výuce nebo při nepříznivém počasí učitel realizuje aktivity v místnosti. Tyto 

aktivity slouží jako uvolnění a odpočinek pro žáky. Doporučuji je však při každé 

příležitosti přenést do přírody. 

 

 Kompot 

Cíl: rychlá reakce, pohotovost, orientace 

v prostoru, koordinace pohybu 

Počet dětí: 10 a více 

Prostředí: místnost 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 10 minut 

Pomůcky: židle (židlí je o jednu méně 

než hráčů) 

Popis: Ovoce je nejen bohaté na některé vitamíny, ale naštěstí je i chutné. Jistě si každý 

vybere z bohaté nabídky různých druhů ovoce takové, kterým spestří svůj 

jídelníček. Pokuste se vyjmenovat a spočítat kolik druhů ovoce znáte. 

Hráči sedí na žídlích uspořádaných do kruhu, pouze jeden hráč židli nemá a stojí 

uprostřed. Hráči se pojmenují hrušky nebo jablka. Také hráč bez židle se zařadí 

do jedné skupiny ovoce. Tento hráč zvolá např. hrušky! Ti, kteří mají toto 

pojmenování, musí opustit své místo a přesednout si jinam. Hráči, kteří mají jiný 

druh ovoce, zůstanou sedět na svém místě. Hráč, který vyvolával, rychle usedne 

na nějakou volnou židli. Ten, na koho nezbylo místo, opět vyvolává. Pokud 

zavolá „kompot!“, musí si přesednout všichni hráči. 

Obměna : Můžete přidělit hráčům více druhů ovoce. 

Autor: Doležalová, 2004  
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 Elektrický proud 

Cíl: fyzický kontakt, rychlá reakce, 

sounáležitost 

Počet dětí: 10 a více 

Prostředí: místnost 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 10 -15 minut 

Pomůcky: stůl, židle, mince, plastová 

láhev 

Popis: Bez elektřiny si dnes život nedovedeme život představit. Elektrické spotřebiče, 

jako televize, videa, rádia, počítače, pračky, myčky a mnoho dalších, lidem 

ulehčují a zpříjemňují život. Spojení elektrický proud se používá proto, že si lidé 

dříve mysleli, že elektrický proud teče jako proud vody. Ve skutečnosti se však 

přenáší, podobně jako v následující hře, přemisťováním signálu.  

Utvořte dvě stejně početná družstva, jejich hráči se posadí do řad naproti sobě. 

Mezi poslední hráče družstev, do poloviny jejich vzdálenosti postavte láhev. 

Všichni se za zády spojí rukama, aby soupeř na ruce neviděl. Vedoucí hry 

vyhodí do výše minci. Když padne orel, rozběhne se směrem od krajních hráčů 

(tam, kde nestojí láhev) signál, tj. zmáčknutí ruky, které se jako proud předává 

z ruky do ruky směrem k poslednímu v řadě. Jakmile dojde signál k poslednímu 

hráči, popadne tento hráč volnou rukou láhev. Snaží se být rychlejší než poslední 

hráč skupiny. Pokud padne mince na stranu, kde není státní znak, zvolá vedoucí: 

„panna“. Hráči na to zvolání nereagují, zůstanou sedět v klidu. Za prvenství si 

družstva přičítají body. Vítězem se stane družstvo, které získá více bodů.  

Autor: Doležalová (2004) 

 

 Jmenuji se pan Morsey 

Cíl: uplatnění postřehu, fixace 

pomocných slov Morseovy abecedy, 

koordinace pohybu 

Počet dětí: 10 a více 

Prostředí: místnost 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 10 minut 

Pomůcky: židle (o jednu méně než je 

počet hráčů) 

Popis: Děti sedí v kruhu. Dítě uprostřed jde za dveře. Vedoucí ukáže na 1 dítě v kruhu, 

ten se stane pan Morsey. Dítě za dveřmi se vrátí do místnosti a hledá pana 

Morsea tak, že ukáže na někoho a zeptá se: „Jak se jmenuješ?“ Všichni 

odpovídají: „Jmenuji se blýskavice (akát, známá žena, atd.).“ Ale určený pan 

Morsey na tuto otázku odpoví: „Jmenuji se pan Morsey!“ To znamená, že 

všechny děti musí najít jiné místo, než na kterém seděly a prostřední dítě se pro 
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sebe snaží ukořistit židli. Na koho nezbude místo, jde za dveře a hra začíná od 

začátku.  

Autor: vlastní námět 

 

 

 Utajené velení 

Cíl: motorika, soustředění, pozornost, 

sebeovládání 

Počet dětí: 10 a více 

Prostředí: místnost 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 8 minut 

Pomůcky: žádné 

Popis: Někdo vás sleduje. Chovejte se nenápadně. Hlavně neprozraďte neopatrným 

chováním svého velitele. Připomínají vám tyto pokyny scénu z detektivního 

filmu? I když žádný film netočíte, zahrajte si napínavou hru se stejným 

námětem. 

Jednoho z hráčů pošlete chvíli za dveře. Ostatní se posadí do kruhu, aby na sebe 

ostatní dobře viděli. Domluvte se, kdo bude tajným velitelem. Tento hráč bude 

předvádět různé pohyby a asi v půlminutových intervalech je obměňovat. 

Všichni v kruhu musí velitele nenápadně sledovat a mlčky napodobovat jeho 

pohyby. Hráč, který se vrátí do místnosti, má za úkol zjistit, kdo je tajným 

velitelem. Když ho odhalí, vymění si roli s jiným hráčem pozorovatel i tajný 

velitel. Hru několikrát opakujte. 

Autor: Doležalová (2004) 
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 Malý poklad 

Cíl: motorika, zručnost, obratnost, 

pohotovost, odhad, spolupráce 

Počet dětí: 9 a více 

Prostředí: místnost 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 4 minuty 

Pomůcky: krabička od zápalek pro 

každou skupinu 

Popis: V knize „O Neználkovi“ žili malincí lidé, kterým se říkalo malíčci. Žili 

v maličkých domech, měli maličký nábytek, jezdili malinkými auty a prožívali 

různé dobrodružné příhody. Neználek měl kamaráda Všeználka. Napadne vás, 

jak asi vznikla jejich jména? 

Dejte každé skupině soutěžících jednu prázdnou krabičku od zápalek. Na 

startovní pokyn mají hráči vyhledat co nejvíce různých malých předmětů a 

naskládat je do krabičky tak, aby šla krabička zavřít. Po uplynutí tří minut 

soutěž ukončete. Vysypte obsah krabiček a spočítejte všechny předměty. Kdo 

nasbíral nejvíce předmětů, vyhrává. 

Autor: Doležalová (2004) 

 

 

 V temném lese 

Cíl: orientace v prostoru, smyslové 

vnímání, odhad, postřeh, rozhodnost 

Počet dětí: 8 a více 

Prostředí: místnost 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 10 – 15 minut 

Pomůcky: šátek, molitanový míček 

Popis: Temný noční les je mnohem strašidelnější, než když ho navštívíte ve dne. V noci 

jsou zvuky strašidelnější, stíny delší, jámy hlubší, zvířata nebezpečnější a strach 

větší. Rozsviťte baterku a osvětlete všechna strašidelná místa. Spolu se světlem 

zmizí i strach, o kterém se říká, že má velké oči. 
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Jednoho hráče postavte doprostřed místnosti a oči mu zavažte šátkem. Druhý 

hráč kolem něj poletuje jako kukačka a občas zakuká. Hráč se zavázanýma 

očima se řídí podle zvuku a snaží se kukačku zasáhnout molitanovým míčkem. 

Když se mu to podaří, musí se zasažený hráč postavit doprostřed místnosti a 

snažit se ulovit v temném lese další oběť. Hráči se v roli kukačky střídají. Nikdo 

nesmí mluvit, jen kukačka vydává zvuky a při zásahu oznámí „zásah“. Hráč 

uprostřed má tři pokusy, neuloví-li kukačku ani napotřetí, vystřídejte jej jiným 

hráčem. 

Autor: Doležalová (2004) 

 

 6.7. Úpolové aktivity 

 

 V úpolových aktivitách usilujeme o překonání odporu nebo překonání soupeře 

technikou, taktikou a silou, tedy fyzicky i psychicky. Nazýváme je někdy jako kontaktní 

nebo pohybové hry „kdo s koho“. Využíváme při nich obratnost, sílu, rychlost, postřeh, 

rychlé rozhodování a iniciativu. 

 Dochází při nich k narušení osobního prostoru a to pomáhá zvládat různé fóbie, 

nezvladatelné pocity v tlačenici, odreagovávat agresivitu, řešení konfliktů a přispívají 

k sociálnímu učení, soucítění a ohleduplnosti. Dále posilují sebejistotu, kvalitu jednání a 

všechny kompetence. Celkově přispívají k duševnímu i fyzickému zdraví, odolnosti a 

pro zvýšení úrovně sebeobrany. 

 Je důležité dodržovat různé zásady pro zajištění bezpečnosti, jsou to: 

- přesvědčit se, že všichni hráči mají krátké nehty, nemají řetízky, prsteny 

(které mohou poškrábat), mají vhodný oděv a obuv 

- než se přejde k úpolovým aktivitám, musí dojít k zahřátí organismu 

(např. honičkou v řetězu nebo v kruhu, kde dochází ke kontaktu honičů a 

chytaným, současně je nutná spolupráce na vysoké úrovni) 

- ze začátku volíme jednodušší aktivity, pak přejdeme ke složitějším, aby 

byl organismus hráčů dobře připraven 

- volba a výběr má odpovídat výše uvedeným zásadám, tělesné i duševní 

vyspělosti hráčů, jejich zájmům, motivaci, motivaci, cílům činnosti apod. 

- snaha o vítězství je silnou motivací, stejná hmotnost a zdatnost soupeřů 

jsou důležitým předpokladem bezpečného zápolení 
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- nezbytností je stoprocentní soustředění při pohybové činnosti, proto 

nespěcháme a hráče necháme připravit se na budoucí aktivitu 

- většinou volíme individuální přístup a využíváme aktivitu hráčů 

- preferujeme aktivity ve dvojicích 

- názorně využívat ukázek účastníků a diferencovaně je zapojíme všechny 

 

Po obměnách uvádím v poznámkách za zkratkou x = mezní hodnoty srdeční 

frekvence hráčů, ne průměrnou hodnotu. 

 

 Špičkový tanec 

Cíl: uplatnění pozornosti, rychlé reakce a  

koordinace pohybu  

Počet dětí: dvojice 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 30 sekund 

Pomůcky: žádné 

Popis: Dva hráči si podají obě ruce (drží se za prsty). Úkolem každého je lehce šlápnout 

soupeři na špičky nohou. Navzájem tomu zabraňují uhýbáním, uskakováním a 

podobně. Soutěží na 5 až 10 dříve dosažených dotyků. Lze také soutěžit o vyšší 

počet za stanovenou dobu, například za 30 sekund.  

Obměny: Hraní lze realizovat i v trojicích. Nebo se ve dvojicích hráči drží pouze za 

jednu ruku, to je náročnější způsob. 

Poznámky: Hodnoty srdeční frekvence kolísají mezi x = 148-172 tepů/min. Je to 

jednoduchá, ale náročná aktivita na soustředění a rychlou reakci, velmi vděčný 

způsob kontaktní činnosti, na kterou navazuje množství dalších. 

Autor: Mazal (2007) 

 



 76 

 Dlaní do dlaně 

Cíl: uplatnění pozornosti, rychlé reakce a 

postřehu, soustředěnosti, obratnosti, 

koordinace pohybu 

Počet dětí: dvojice 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 6 let 

Doba trvání: 1 minuta 

Pomůcky: žádné 

Popis: Hráči stojí naproti sobě ve stoji spojném ve vzdálenosti na předpažení. Hráči 

mají paže po celou dobu soutěžení v loktech pokrčené a dlaně nastavené proti 

sobě ve výši ramen. Na signál úderem či nárazem (ne tlakem) dlaní do dlaně se 

snaží vychýlit protihráče z postoje. Mohou paže uvolnit, aby protihráč při úderu 

do dlaní ztratil rovnováhu, nesmí však dlaněmi uhnout stranou, dolů ani nahoru. 

Dlaně se nesmí chytat, povolen je pouze stálý úder do dlaně. Změna postoje je 

prohrou, stačí malý úkrok jednou nohou. Soutěží se na předem určený počet 

vítězství. 

Obměny: cvičení ztížíme možností pohybu dolních končetin u vyspělejších cvičenců. 

Zkuste při soutěži i poskakovat či se pohybovat na jedné noze. Potom je prohrou 

stoupnutí na dvě nohy či přeskok na druhou nohu. Obtížná je obměna v dřepu, 

nedoporučujeme ji zejména u dospělých a u malých dětí. 

Poznámky: x = 128 až 168 tepů/min., opakovaně se hraje na několik sérií, vystřídáme 

hráče ve dvojicích. Rozhodující je zde pozornost a flexibilita pohybu, 

nerozhoduje hrubá síla. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 Chyť mouchu 

Cíl: uplatnění pozornosti, rychlé reakce a 

postřehu, soustředěnosti, koordinace 

pohybu 

Počet dětí: dvojice 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 6 let 

Doba trvání: 2 minuty 

Pomůcky: žádné 

Popis: Dvojice stojí proti sobě v mírném stoji rozkročném. První spouští paže se 

sepnutými dlaněmi ze vzpažení dolů do předpažení poníž mezi dlaněmi druhého. 

Druhý hráč má paže v poloze předpažit zevnitř a snaží se paže prvního 

tlesknutím svých dlaní zasáhnout. Hrají na dohodnutý počet pokusů, potom si 

role vymění. Vítězí ten, který vícekrát zasáhl paže soupeře.  
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Poznámky: x = 27 až 171 tepů/min., délka hraní záleží na možnostech a domluvě. 

Stupeň koncentrace pozornosti a doba reakce je při tomto hraní rozhodující. 

Fyzický stav téměř nerozhoduje. Nepřipusťte, aby hráč, který má mít 

předpaženo, snižoval paže poníž a hráč, který dělá mouchu a snaží se rychle 

promávnout svými pažemi mezi pažemi soupeře, měl paže v loktech pokrčené. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 Čínský zápas 

Cíl: uplatnění pozornosti, rychlé reakce a 

anticipace (předvídavosti) 

Počet dětí: dvojice 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 1 minuta 

Pomůcky: žádné 

Popis:  Hrajeme ve dvojicích, které stojí čelem proti sobě, přibližně půl metru od sebe. 

Hráči se dívají do očí, paže mají volně předpažené tak, aby se jejich ruce 

navzájem přesahovaly. Jeden z dvojice drží ruce zespodu dlaněmi vzhůru, druhý 

nad ním má hřbety rukou vzhůru. Hráč, který má ruce vespod, se snaží nečekaně 

udeřit soupeře přes hřbety rukou. Musí provést pohyb obloukem stranou vzhůru 

a dolů. Druhý hráč uhýbá pažemi k sobě. Hrají na počet úspěšných zásahů, po 

zásahu se vymění. 

Poznámky: x = 119 až 154 tepů/min. Opět hraní, ve kterém uplatníme pozornost, 

rychlost reakce a anticipaci. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 Přetah za paži 

Cíl: uplatnění postřehu, síly a 

koncentrace 

Počet dětí: dvojice 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 20 sekund 

Pomůcky: žádné 

Popis: Hráči stojí v pravém střehu proti sobě, navzájem se uchopí za pravá zápěstí. Na 

signál se začnou přetahovat s cílem přetáhnout protihráče alespoň o 1 metr. 

Měníme úchop paží. Časový limit doporučujeme 20 sekund podle vyspělosti.  

Obměny: Místo držení za ruce použijeme složené švihadlo, štafetový kolík, kroužek od 

kruhů, gumový kroužek od kočárku apod.  
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Poznámky: x = 134 až 178 tepů/min. Rozhoduje nejen síla paží a dolních končetin, ale 

v tělocvičnách zejména vhodná obuv a povrch herní plochy. Hmotnost hráčů je 

zejména u mladších limitujícím faktorem. Vybíráme proto hráče stejné 

hmotnosti. U menších dětí doplňujeme přetahování počítáním nahlas po určitou 

dobu (např. 15 až 25 sekund).  

Autor: Mazal (2007) 

 

 Přetlak zády 

Cíl: uplatnění síly, koncentrace, 

koordinace pohybu 

Počet dětí: dvojice 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 6 let 

Doba trvání: 10 – 20 sekund 

Pomůcky: žádné 

Popis: Dvojice hráčů buď stojí nebo sedí, opírají se zády, paže volně zaklesnuté 

v loktech. Od místa, kde stojí nebo sedí, ve stejné vzdálenosti před ně uděláme 

čáru, kam by je neměl zatlačit soupeř. Na znamení se začnou přetlačovat. Čas 

trvání by neměl být vyšší než 35 sekund.  

Poznámky: x = 128 až 189 tepů/min. Oblíbené hraní dvojic nejen dětí a dospívajících. 

Dobře provedené zaklesnutí paží ovlivňuje výsledek více, než bychom mohli 

předpokládat. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 Přetah zády 

Cíl: uplatnění síly, koncentrace, 

koordinace pohybu 

Počet dětí: dvojice 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 6 let 

Doba trvání: 10 – 30 sekund 

Pomůcky: žádné 

Popis: Stejný postoj ve dvojicích jako u Přetlaku zády, hráči mají paže zaklesnuty 

v loktech, stojí ve stejné vzdálenosti od nakreslené čáry. Na znamení se začnou 

přetahovat, snaží se dostat soupeře na svou stranu za čáru, která je před nimi. 

Obměny: Totéž lze realizovat jako přetahování za nohu. Soupeři sedí proti sobě v sedu 

roznožném, pravou (levou) nohu mezi nohama soupeře. Sedí stejně daleko od 

střední čáry. Vzájemně se uchopí pravou rukou za pravou nohu či levou rukou 

za levou nohu nad kotníkem a přetahují se za čáru.  



 79 

Poznámky: x = 134 až 172 tepů, ne déle než 35 až 40 sekund, dbáme na „čisté“ 

zaklesnutí a neuhýbání trupem. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 Přetah dvojic  

Cíl: uplatnění síly, koncentrace, 

koordinace pohybu 

Počet dětí: čtveřice 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 9 let 

Doba trvání: 10 – 30 sekund 

Pomůcky: žádné 

Popis: Soutěží dva hráči proti dvěma. Spoluhráči stojí za sebou, zadní drží předního za 

boky nebo jej objímá v pase. Přední hráči se navzájem uchopí za zápěstí, buď 

zkřižmo za souhlasná nebo za stejnostranná zápěstí. Vítězí dvojice, která 

přetáhne soupeře přes stanovenou hranici, nebo po časovém limitu. Prohrou je 

též rozpojení spoluhráčů.  

Poznámky: x = 128 až 178 tepů/min., nehrajeme dlouhou dobu. Doporučujeme častější 

střídání a sami hráči najdou nejvhodnější úchop a své místo vpředu či vzadu. 

Nedoporučujeme hrát s malými dětmi, protože neudrží úchop a mají často 

problémy s dodržováním bezpečného postupu. Nepřidávejte další hráče, aby byl 

v podstatě realizován přetah v trojicích, zejména u menších dětí. Největší tahy a 

tlaky se sumují u držení prvních hráčů a u malých a mladších dětí by velké 

zátěže mohly způsobit problémy. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 Chobotnice (o dotek hrudi nebo břicha ležícího) 

Cíl: uplatnění pozornosti, postřehu, 

rychlé reakce, soustředěnost, 

koncentrace 

Počet dětí: dvojice 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 6 let 

Doba trvání: 15 – 30 sekund 

Pomůcky: žádné 

Popis: Jeden hráč z dvojice hráčů leží na zádech na zemi, nohy i ruce volně pokrčeny. 

Druhý stojí před ním ve střehu. Na signál se snaží stojící hráč dotknout rukou 

hrudi či břicha ležícího hráče. Útočník zůstává stále ve stoji, snaží se oběhnutím 

či odsunutím nohou ležícího přiblížit se k ležícímu ze strany. Ležící se může 

bránit pouze natáčením se nohama k útočícímu, může nastavit paže, odrážet útok 
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rukama apod. Může se převalit na bok, nesmí se však přetočit na břicho. Soutěžit 

lze například na 3 zásahy, nebo na počet zásahů za stanovenou dobu. Potom se 

soupeři vymění. 

Poznámky: x = 129 až 197 tepů/min. Jde o zdánlivě jednoduché hraní, které se nesmí 

zvrhnout v zalehnutí ležícího. Je však náročné po oba účastníky. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 Křížkování se o míč 

Cíl: uplatnění pozornosti, postřehu, 

rychlé reakce, soustředěnost, koncentrace 

Počet dětí: dvojice 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 30 sekund 

Pomůcky: míč do dvojice 

Popis: Doporučujeme zápasit o plný míč ve dvojicích, máme-li málo žíněnek či míčů, 

pak dvojice hráčů proti dvojici, nebo se na žíněnce hráči či dvojice hráčů střídají. 

Jeden z dvojice hráčů klečí uprostřed žíněnky, hlavou k její delší straně a 

zalehává plný míč hrudí. Ze stran jej přidržuje rukama (předloktí na zemi) a má 

za úkol jej udržet. Druhý hráč se nad ním sklání ve střehovém postoji s rukama 

na jeho zádech na signál se snaží co nejrychleji sebrat míč prvnímu tak, že se 

snaží jej co nejdříve položit na bok a tak si usnadnit uchopení míče. Tento zápas 

o míč můžeme také limitovat časem, např. 30sekundami. Hráči si počítají, 

kolikrát získá útočník míč, pak následuje výměna rolí. 

Poznámky: x = 130 až 177 tepů/min. Vybíráme stejně vysoké hráče, dbáme na ostříhání 

nehtů a na to, aby hráči neměli na rukou a těle žádné řetízky, prsteny apod. 

Autor: Mazal (2007) 

 

Zásah na hýždě 

Cíl: uplatnění pozornosti, rychlosti a 

postřehu, soustředěnosti, obratnosti, 

koordinace pohybu 

Počet dětí: dvojice 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 6 let 

Doba trvání: 30 sekund 

Pomůcky: žádné 

Popis: Hrající stojí proti sobě, navzájem se drží souhlasnou rukou. Dlaní volné ruky se 

snaží tlesknout soupeře přes hýždě. Lze uhýbat, natáčet se a podobně. Zásahy 
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jinam než na hýždě nepovolujeme, hraje se na 5 až 10 zásahů nebo na čas do 30 

sekund. 

Obměny: Vzadu za pasem má každý stuhu, šátek atd. Volnou rukou se snaží jeden 

druhému stuhu vzít. Další obměnou je snaha zasáhnout místo hýždí kolena. 

Obměnou může být úkol zasáhnout pravé rameno, lýtko a podobně. Ještě 

náročnější obměnou je zrušení držení se za ruce. 

Poznámky: Hodnoty srdeční frekvence opět kolísají mezi x = 142-188 tepů/min. Velmi 

náročné hraní na celkovou pohyblivost a obratnost, soustředěnost a koncentraci 

pozornosti. Upozorníme hráče na úder do hlavy soupeře. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 

 Rozbal skrčence 

Cíl: uplatnění síly, soustředěnost, 

koncentrace 

Počet dětí: dvojice 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 6 let 

Doba trvání: 1 minuta 

Pomůcky: hodinky, stopky, (tužka, papír) 

Popis: Na podložce, nejlépe žíněnce, je jeden z dvojice hráčů sbalen vleže do polohy 

„skrčence“. Druhý z dvojice či dva z trojice se jej co nejrychleji snaží celého 

rozbalit. Zásadou je, že ta končetina či část těla, která byla natažena protihráčem, 

nesmí být opět skrčena. Je zakázáno škrábání, kroucení či mačkání bolestivých 

míst apod. Dovoleno je uplatnit pouze sílu. Zaznamenáváme čas, za jak dlouho 

byl první „rozbalen“, nebo do jaké míry byl „rozbalen“ za určenou dobu. 
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Obměny: Pokud si takto hraje dospělí s dítětem, doplníme pravidlo, že pokud je ruka či 

noha napnuta, nesmí být pokrčena zpět. Tedy co je napnuto, zůstává. Můžeme 

hrát i s více hráči, vhodná sestava je jeden dospělý a několik dětí. 

Poznámky: x = 125 až 170 tepů/min. Velmi vhodné hraní pro různě staré hráče, např. 

pro rodiče a děti. Ověřujeme zde nejen sílu a znalost způsobů páčení, ale 

spolehlivost, fér plej hraní a zároveň přiměřeně posilujeme zájem o fyzický 

kontakt a úpoly. Zajímavě končívá i toto hraní mezi chlapcem a dívkou. 

Zejména v období puberty jsou na sebe pubescenti opatrní a nedocházelo při 

našem hraní k žádným projevům hrubosti či uplatnění síly ze strany chlapců. 

Autor: Mazal (2007) 

 

 Donuť soupeře předpažit 

Cíl: uplatnění síly, postřehu, 

soustředěnost, koncentrace 

Počet dětí: dvojice 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 6 let 

Doba trvání: 10 – 15 sekund 

Pomůcky: žádné 

Popis: Hráči stojí ve dvojicích zády k sobě. V připažení si navzájem přiloží dlaně 

k sobě. Na signál se každý snaží zapažit a tím předpažit paže soupeře. 

K vyhlášení vítěze stačí i menší oddálení paží z připažení. Nenecháme žáky 

cvičit dlouho, záleží na věku a vyspělosti, stačí cca 10 až 15 sekund souvislého 

tlaku. 

Poznámky: x = 122 až 177 tepů/min., záleží na délce soupeření. Jde o izometrický 

způsob posilování horních končetin a trupu. Dbáme na dotek zad a hýždí obou 

hráčů. Upozorněte hráče, aby si první přetlačování dozadu spíše pouze zkusili a 

neprováděli je s plným nasazením. Svaly paží a ramen nejsou na podobný 

způsob zvyklé a při velkém nasazení se u hráčů objevily velmi rychle křeče ve 

svalech. Je to ale velmi motivující cvičení. Jistě přijdete na další množství 

obměn. 

Autor: Mazal (2007) 
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 Pootoč soupeře! 

Cíl: uplatnění postřehu, síly, rychlé 

reakce, soustředěnost, koncentrace 

Počet dětí: dvojice 

Prostředí: louka, hřiště, tělocvična 

Věk: od 10 let 

Doba trvání: 10 sekund 

Pomůcky: žádné 

Popis: Hráči stojí ve dvojici v mírném stoji rozkročném vedle sebe, obličejem proti 

sobě a vedle sebe. Stojí levými boky a vnější částí chodidel u sebe. Za svými 

zády se uchopí pravýma rukama (doporučujeme na háčky). Na signál tahem 

pravých paží usiluje každý z nich o vychýlení soupeře z postoje. Změna postoje 

je prohrou. Vždy bychom měli dbát na provedení z obou stran, při opakování 

použijeme opačné úchopy.  

Poznámky: x = 133 až 168 tepů/min., podle délky a způsobu provedení. Opět 

zdůrazněte pouze 50 % až 70 % nasazení!  

Autor: Mazal (2007) 

 

6.8. Noční aktivity 

 

 Noční aktivity jsou pro děti velmi dobrodružným zážitkem a velmi dlouho o 

nich ještě mluví. Během týdenního pobytu na škole v přírodě učitel pořádá často jen 

jednu nebo dvě aktivity, a proto zde uvádím několik málo příkladů. 

 

 Poznej zvířata 

Cíl: uplatnění postřehu a pozornosti, 

odvaha, koncentrace 

Počet dětí: 8 a více 

Prostředí: lesní cesta v noci 

Věk: od 7 let 

Doba trvání: 30 minut 

Pomůcky: papír a tužka do skupiny, 

(svítilna) 

Popis: Děti jsou rozděleny do několika družin a jsou vedoucím zavedeny na lesní cestu 

na stanoviště. Po minutě jsou po jednom vysíláni po cestě, kde slyší u cesty 

zvuky známých zvířat (10 vedoucích je schováno u cesty a dělá zvuky). Jeho 

úkolem je poznat a zapamatovat si co nejvíce zvířat v pořadí, které slyšel. Na 

konci (u svítilny) počká na celou družinu a napíší na papír, která zvířata slyšela a 

v jakém pořadí. List papíru odevzdají vedoucímu a jsou odvedeni zpět. Které 

družstvo správně určilo názvy zvířat a mělo je správně seřazené, vyhrává.   
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Autor: Vlastní námět 

 

Baterkové bludičky 

Cíl: uplatnění pozornosti, orientace v 

terénu 

Počet dětí: 4 - 30 

Prostředí: les 

Věk: od 12 let 

Doba trvání: 1 – 6 hodin 

Pomůcky: svítilny (baterky), tužky, 

záznamové archy 

Popis: Bludičky, což jsou vedoucí a instruktoři, nebo zdatní dobrovolníci, se rozutečou 

do předem stanovené části lesa. Její velikost odpovídá věku, zdatnosti a počtu 

hráčů. S hranicemi vymezeného území všechny hráče seznámíme. Úkolem hráčů 

je pochytat bludičky, nesmí používat baterky. Bludičky v určitých intervalech 

poblikávají baterkou. Když někdo bludičku uloví (dotkne se jí), bludička 

podepíše nebo jinak označí hráči kartu a má určitý čas (minutu, dvě) na zmizení. 

Vítězí ten, kdo uloví nejvíc bludiček. 

Autor: Kirchner, Hnízdil, Louka (2005) 

 

 Skládání dříví 

Cíl: uplatnění postřehu, rychlé reakce, 

obratnosti a trpělivosti, odvaha 

Počet dětí: třída 

Prostředí: louka u lesa v noci 

Věk: od 8 let 

Doba trvání: 1 – 2 hodiny 

Pomůcky: lístečky 

Popis: Děti jsou rozděleny do družin a na okraji louky má každá družina svá stanoviště 

se svým vedoucím. Od něho bude každý dostávat jeden lístek s označením své 

družiny. Uprostřed louky je klobouk, do kterého mají děti za úkol donést 

lístečky. Musí to však udělat velmi nenápadně, aby je hlídači nechytili a 

neodnesli dále. Ten, koho uvidí, že se pohne, odnesou hlídači o kus dále jako 

povalující se kládu. Pokud se podaří dítěti vložit lístek do klobouku aniž by se 

ho hlídač dotknul, může vstát (hlídači na něj už nemohou) a běží pro další lístek 

k vedoucímu. Po skončení hry jsou všechny lístky spočítány a vítězí ta družina, 

která vložila nejvíce životů do klobouku. 

Obměny: Tuto aktivitu je možné různě obměňovat a motivovat. Děti mohou naopak 

nosit lístky ze středu louky svému vedoucímu a kdo jich přinese nejvíce, 

vyhrává.   

Autor: Vlastní námět 
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Závěr 

 

 Diplomová práce byla zpracována za účelem vytvoření metodické příručky 

zejména pro školy v přírodě na 1. stupni základní školy a má sloužit učitelům a 

vychovatelům jako pomůcka pro čerpání námětů při pobytu v přírodě. Cíle a úkoly, 

vytyčené v úvodu práce, byly naplněny zpracováním jednotlivých kapitol.  

 V první části diplomové práce jsem se zabývala teoretickými východisky této 

práce, rešerší literatury, dále významem škol v přírodě, právními předpisy pro konání 

škol v přírodě, Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

charakteristikou dětí mladšího školního věku a významem pohybu. 

 Diplomová práce obsahuje soubor námětů pohybových aktivit určených pro děti 

mladšího školního věku rozdělených do několika oddílů. Tento materiál je určen nejen 

učitelům a vychovatelům na 1. stupni ZŠ, ale mohou ho využít i vedoucí zájmových 

kroužků a vedoucí letních táborů. Každá aktivita obsahuje údaje, které pomohou 

k rychlé orientaci pro její realizaci. Učitel nemusí pohybovou aktivitu přesně dodržovat, 

ale může si ji upravit podle potřeb. Část pohybových aktivit byla vyzkoušena na letních 

táborech a v tábornických družinách. Tyto aktivity rozvíjí děti po mnoha stránkách jsou 

jimi velmi oblíbené. Většina je určena do přírodního prostředí, které je součástí pobytu 

v přírodě, ale některé lze využít i v uzavřeném prostředí ubytovacího zařízení například 

za nepříznivého počasí.  

 Škola v přírodě je součástí programu vzdělávání a poskytuje pobyt dětí ve 

zdravotně příznivém prostředí. Především jde o její sociální význam, kdy dochází ke 

sbližování žáků, učitele a celého kolektivu. Děti jsou odpoutáni od pasivního využívání 

volného času, kterým jsou například počítačové hry a televize a také od zaběhnutých 

stereotypů nebo rodinných problémů. Škola v přírodě učí děti větší samostatnosti, 

sebeúctě a toleranci k ostatním. V přírodním prostředí upevňují a posilují své zdraví. 

 Tato diplomová práce je inspirací pro studenty a pedagogy, kteří se zajímají o 

uvedenou problematiku, školu v přírodě pořádají nebo se jí účastní.  
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Resumé 

 

 Diplomová práce nese název Pohybové aktivity pro letní školy v přírodě. Byla 

napsána za účelem vytvoření metodické příručky pro vyučující a vychovatele na 1. 

stupni ZŠ. Obsahuje přehled problematiky školy v přírodě a náměty na pohybovou 

činnost.  

Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola popisuje teoretická východiska 

práce a zabývá se souborem literatury týkající se problematiky škol v přírodě z kterého 

v další kapitole formuluje cíl celé práce. Ve třetí kapitole se zabývá významem škol 

v přírodě, právními předpisy pro jejich konání a RVP ZV. V dalších kapitolách se 

zabývá charakteristikou dětí mladšího školního věku a významem pohybu. V poslední 

šesté kapitole je uveden soubor námětů pohybových aktivit pro děti mladšího školního 

věku. 
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Summary 

  

 This thesis bears the title Physical activities summer schools in nature. Was 

writing with the view of creation methodical manuals for teaching and schoolmaster on 

1. step primary school. Includes survey problems schools in nature and topics on 

physical aktivity.  

 Thesis is divided to six kapitol. First chapter describes theoretic data work and 

deal with set literature concerning problems schools in nature from whom in next 

chapter formulates aim whole work. In third chapter deal with meaning schools in 

nature, legislation for thein action and General educational programme basic education. 

In of other chapters deal with characteristics puppy fat younger pupilage and meaning 

movement. At last sixth chapter come out set subjects physical activities for children 

younger school age. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

 

Seznam literatury 

 

1. BUBELÍNIOVÁ, M., WIEGEROVÁ, A., HIRSCHNEROVÁ, Z. Premeny školy 

v prírodě 2. Bratislava: Iuventa, 2002. 121 s. ISBN 80-88868-76-9 

2. ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 656 s. 

ISBN 80-7178-463-X 

3. DOLEŽALOVÁ, E. Hry na dětské tábory. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 304 s. 

ISBN 80-247-0702-0 

4. DOLEŽALOVÁ, E., KUČEROVÁ, A. Hry v přírodě a s přírodou. 1. vyd. 

Praha: Mladá fronta, 2004. 160 s. ISBN 80-204-1142-9 

5. KIRCHNER, J., HNÍZDIL, J., LOUKA, O. Kondiční hry a cvičení v přírodě. 

1.vyd. Praha: Grada, 2005. 108 s. ISBN 80-247-0995-3 

6. KRÁLIČEK, J.; KOVÁČIK, J.  Škola v prírode. Bratislava: Slovenské 

pedagogické nakladatelstvo, 1964. 179 s. 

7. MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002, 

269 s. ISBN 80-7184-867-0 

8. MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 2000. 292 s. ISBN 

80-85783-29-0 

9. MAZAL, F. Hry a hraní pohledem ŠVP. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 2007. 394 s. 

ISBN 978-80-85783-77-3 

10. MUŽÍK, V., KREJČÍ, M. Tělesná výchova a zdraví. 1.vyd. Olomouc: Hanex, 

1997. 144 s. ISBN 80-85783-17-7 

11. PAVELKA, R. 69 nejlepších her pro děti – venku. Brno: MC nakladatelství, 

1998.   

12. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. vyd. 

Praha: Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8 

13. ŘÍČAN, P. Cesta životem. 2. vyd. Praha: Portál, 2004, 392 s. ISBN 80-7178-

829-5 

14. ŘIHÁČEK, J., MUŽÍK, V. Turistické hry. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

1998, 22 s. 

15. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. 1. vyd. Praha: 

Karolinum, 2005, 467 s. ISBN 80-246-0956-8 



 89 

16. ZAPLETAL, M. Velká encyklopedie her, Hry v přírodě I. 2. vyd. Praha: Leprez, 

1995. 623 s. ISBN 80-901826-6-6 

17. GOTTHARD, Petr. Velká kniha her [online]. 2001 [cit. 2008-03-24]. Dostupný 

na WWW: 

<http://www.taborovehry.wz.cz/motivace/kniha_her.pdf> 

18. Rámcový  vzdělávací  program  pro základní vzdělávání [online]. 2007 [cit. 

2008-03-27].  Dostupný na WWW:  

<http://www.vuppraha.cz/soubory/RVPZV_2007-07.pdf> 


