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FUSVOLEJBAL

Hlava! Rameno! Koleno! Noha! Hraj vším, ím umíš. Hlavn  ten mí  dosta  do soupe ova h išt .
Motivace:

Volejbalové h išt , sí , mí , píš alka.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

H išt  a jeho vybavení: 

Obdélník 9×18 m (shodné s volejbalovým), rozd lený sítí na dv  poloviny 9×9 m. Ve vzdálenosti 3 m od sít  
a rovnob žn  s ní je ára, která vymezuje na obou polovinách p ední zónu. V prostoru mezi touto arou a sítí nesmí 
hrá  zahrát rukou p es sí , m že však rukou nahrát spoluhrá i. St edem h išt  je vedena podélná ára, která vymezuje 
prostory pro podání. Sí  stejná jako pro volejbal, horní okraj je ve výši 125 cm. Mí  je lepený, obvod 68 cm, hmotnost 
320 g.

Hrá i: 

Družstvo tvo í dva hrá i. 

Podání: 

Hrá  podává z místa za koncovou arou úhlop í n  do soupe ova prostoru pro p íjem podání. Na za átku každého 
setu se za íná z pravé strany. Každé družstvo podává z této strany tak dlouho, až dosáhne pátého bodu. Pak podává 
z levé strany. Dotkne-li se mí  p i podání sít  a p ejde do pole soupe e, podání se opakuje. Hrá  p i podání odbíjí mí  
po nadhozu a p ed dopadem na zem rukou nebo nohou.

Odbití mí e:

Na dopravení mí e do pole soupe e má družstvo nárok maximáln  na dv  odbití mí e kteroukoli ástí t la. Každý mí , 
letící p es sí  od soupe e (tedy i podání), m že být odbit p ímo ze vzduchu nebo po odrazu od zem . P esahování p es 
sí  p i bloku je dovoleno pouze nohou.

Skórování: 

Body se po ítají se ztrátami nebo bez ztrát. Družstvo vyhrává set, dosáhne-li 10 bod . Vít zem utkání se stává 
družstvo, které vyhraje dva nebo t i sety (podle dohody družstev p ed utkáním).

P estupky, které znamenají ztrátu: 

Mí  dopadne mimo h išt , t etí odbití, hrá  nezasáhne podáním stanovený prostor na stran  soupe ov , úto ný úder 
rukou z p ední zóny, p esahování rukou p i bloku, odstrkování a držení soupe e, vrážení do soupe e.

Úto ný úder: (Mí  sm uje do pole soupe e.)

1. sme  kopem vnit ní stranou nohy do zadní poloviny mí e;

2. sme  kopem vnit ní hranou podrážky, mí  sm uje obvykle ke vzdálen jší postranní á e;

3. sme  hlavou, který je p esný, ale málo razantní;

4. sme  rukou, provedený r znými volejbalovými údery s výjimkou t ch, které se provád jí prsty; (odbití obouru  
vrchem, odbití jednoru  prsty).

Aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a P ekonání.

Provedení:

Dopomoc vedoucího, upravit pravidla apod. Pro názornost je dobré 
zachytit základní pravidla v jednoduché podob , nechat d ti, aby samy 

hru vysv tlily ostatním, tak se nejlépe p esv d íme o tom, že d ti pravidla chápou. Platí zejména pro d ti s poruchou 
pozornosti, nebo  p i dlouhém vysv tlování mohou p estat vnímat naše sd lení, nevyslechnou vše.

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

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

as p ípravy

10 minut

as realizace

na vít zné sety

Prostor

h išt , t locvi na

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

2x2

V ková kategorie

12–14 let
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Moje poznámky:


