
Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list S21

V ková kategorie: Starší školní v k s. 1/2

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY

RAGBÍ KO

V d li jste, že ragby vzniklo v Anglii? N jaký kluk prý p i fotbale vzal mí  do rukou, prob hl mezi 
p ekvapenými protihrá i a skon il i s mí em v brance. Te  se ragby hraje hodn  v Americe, v Austrálii, ale pro  si ho 
nezahrát u nás?

Motivace:

Mí  na ragby (oválný mí  dlouhý 280 mm, s obvodem po délce 770 mm a po ší ce 630 mm), h išt  se 
dv ma brankami ve tvaru písmene H, stopky, píš alka.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

H išt :

H išt  má tvar obdélníku. Za brankovými arami je navíc tzv. brankovišt , které zasahuje do hloubky p ibližn  5 m. 
Branka má tvar písmene H. Vnit ní vzdálenost brankových ty í je 5 m, horní okraj p í ného b evna je 3 m od zem . 
Délka pokra ování brankových ty í nad p í né b evno je minimáln  p l metru.

Hrá i a doba hry:

Družstvo se skládá z 15 hrá . Hrací doba je 2×40 min.

Pot eby:

Hra za íná výkopem ve st edu h išt . Mí  je možné kdykoliv zvednout nebo chytit a b žet s ním. 
Dalšími zp soby pohybu mí e je p ihrát jinému hrá i i kopnout do mí e. P ihrávat se smí pouze do strany nebo 
dozadu, p ihrávky dop edu trestá rozhod í odebráním mí e. Další hra pokra uje mlýnem. Hrá , který nese mí  a je 
sev ením na stehnech složen, musí mí  pustit v okamžiku, kdy se dotkne zem . Opustí-li mí  h išt  p es postranní 
áru, za íná hra znovu tzv. autovým se azením. Hrá i jsou se azeni ve dvou zástupech a snaží se získat vhozený 

mí . Opustí-li mí  h išt  za koncovou árou nebo p es postranní áru brankového území vinou úto ícího družstva, 
na izuje se výkop z obranného území, který provádí bránící mužstvo. Opustí-li mí  h išt  za koncovou árou nebo p es 
postranní áry brankovišt  vinou bránícího družstva, na ídí se tzv. mlýn. Mlýn se tvo í z osmi hrá  obou družstev. 
Hrá i se drží pažemi kolem t la tak, aby mezi nimi vznikla uli ka. Do této uli ky hrá  provinilého družstva vhodí mí . 
Osa mlýnu je rovnob žná s brankovou árou. Pokud mí  vyšel jedním nebo druhým koncem chodbi ky, musí být do 
mlýnu vhozen znovu. Po správném vyjití mí e ze mlýna, tj. prob hne-li mezi nohama hrá , se jej snaží hrá i získat.

Cílem hry je dosáhnout co nejvíce bod . Ty se získávají následujícím zp sobem:
• 4 body za položení mí e do brankovišt  – po položení ty ky má mužstvo, které jí dosáhlo, ješt  právo na 

provedení kopu, který se kope odkudkoliv z myšlené áry, vedené rovnob žn  s pomezní árou v míst , kde bylo 
ty ky dosaženo

• 6 bod  za branku dosaženou po položení (v tom p ípad  se již p vodní ty ka za položení mí e nepo ítá)
• 3 body za branku z trestného nebo volného kopu

Další ustanovení:

Hrá i nesm jí ude it soupe e, kopat ho, podrážet mu nohy, p ed asn  nebo opožd n  ho skládat. Za p estupek m že 
být hrá  napomenut nebo vylou en. Krom  toho je možno na ídit trestný kop nebo trestnou ty ku, pokud p estupek 
zabránil dosažení ty ky.

Po dohod  obou tým  lze hru ješt  více zjednodušit, nap . zrušením složitých ástí pravidel (nap . kop po ty ce, 
op tné vhazování mí e do mlýna apod.). Na hvizd rozhod ího p estanou oba týmy okamžit  hrát, by  by byla situace 
ve h e sebenad jn jší. Jen tak lze zamezit zran ním.

Použitá literatura: www.online-hry.name/sportovni.

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

Provedení:

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

D ti se podílí na vytvá ení pravidel práce v kolektivu, podílí se na utvá ení p íjemné atmosféry v týmu a u í se ú inn  
spolupracovat ve skupin .

D ti se nau í novou netradi ní kolektivní hru, p i které musí promýšlet strategii, spolupracovat 
a musí um t ud lat vše pro výhru. Pokud se jim hra neda í, u í se p ijímat prohru.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

2 x 40 minut

Prostor

h išt , t locvi na

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

2x15

V ková kategorie

12–14 let
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H išt  a jeho vybavení mít p ipravené p ed akcí.Pozor na:

Moje poznámky:

Pozor u d tí projevujících se agresivn ji, aby v zápalu boje nezapomínaly 
na umírn nost kontakt . 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. Aktivita je spíše pro starší a vysp lejší.

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


