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P EKÁŽKOVÉ ZÁVODY V P ÍROD  

Sešli jsme se na louce u lesa, m li jsme sice v plánu hrát n co s mí em, ale mí  jaksi z stal zapomenutý 
v klubovn . Co te ? Zkusíme si n jak poradit s tím, co máme, a to je n ž, lahev od minerálky, kousek provázku. Co 
s tím m žeme všechno vymyslet?

Motivace:

Dle propozic jednotlivých závod .

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

P ekážkové závody 

Na ežte z poražených strom  dvacet v tví zakon ených na jedné stran  vidlicí. Napíchejte je na louce do zem  tak, 
aby vždy dv  v tve tvo ily jednu branku. Celkem tak vznikne deset branek, které naho e uzav ete proutkem vloženým 
do vidlic. Postavte branky r zn  široké a vysoké, aby n kterými lov k proklouzl i v rychlejším pohybu, ale jinými se 
musel opatrn  proplazit. Všech deset branek rozmíst te na klikaté dráze, dlouhé asi sto metr .

Pak startuje jeden závodník za druhým a na rozdíl od obvyklého p ekážkového b hu musí p ekážky podlézat. Když 
shodí n který prut, musí ho položit zpátky do vidlice a p ekonat tuto p ekážku znovu, teprve pak smí pokra ovat 
v cest  k cíli.

U mnoha t locvi ných sout ží mají v tší, statn jší závodníci výhodu p ed menšími — tady je tomu naopak.

Kombinovaný b h

Zapíchn te na louce v dvacetimetrových odstupech šest prut  a pro lepší viditelnost na n  upevn te praporky nebo 
šátky. U prvního je start, u šestého cíl. Každý závodník pob ží sám na as. Od startu vyb hne oby ejným zp sobem, 
u druhého praporku se obrátí a pob ží ke t etímu pozadu, od t etího ke tvrtému po ty ech, od tvrtého k pátému 
užije zp sobu, kterému se íká cval stranou, od pátého k šestému doská e po jedné noze.

Kdo vytvo í tra ový rekord? Bude to ten, který bývá nejrychlejší p i hladkém b hu? Nebo n kdo jiný? Kombinovaný 
b h je všestrann jší zkouškou rychlosti než prostý b h na šedesát nebo sto metr !

B h ke kroužku

Tato hra se dochovala do dnešních dn  jako památka na st edov ké rytí ské turnaje.

Postavte malý kroužek (o pr m ru 3—5 cm) na vyvýšenou plochu (skalku, pa ez, k l) nebo ho zav ste tenkou nití 
na v tev. „Rytí i“, kte í cht jí vyzkoušet svou obratnost, se rozbíhají z desetimetrové vzdálenosti s krátkým d ev ným 
kopím (které zastoupí rovný prut) a mají na n  v prudkém b hu napíchnout kroužek.

Zkoušejte to nejd ív pravou rukou, pozd ji levou, umis ujte kroužek jednou do úrovn  ramenou, podruhé nízko nad 
zem.

Kdo bude mít nejvíc úsp šných pokus , tomu dejte za odm nu „rytí ský erb“ — t eba jen namalovaný a vyst ižený 
z kreslicího papíru.

Nemáte vhodný kroužek? Svažte do kroužku ohebnou vrbovou v tvi ku.

Jízda s lahví 

Položte na startovní áru prázdnou lahev. Závodník ji bude postrkovat h lkou k cíli vzdálenému patnáct metr . Kdo 
ji tam dopraví nejrychleji?

Podruhé kutálejte lahev slalomovou dráhou mezi zapíchnutými ty emi.

Použitá literatura: Encyklopedie her, Miloš Zapletal.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: sociální a personální, pracovní.

Prost ednictvím pohybových aktivit v p írodním prost edí podporovat pohybové dovednosti, 
vytrvalost, tvo ivost. U íme d ti využívat dostupné materiály, podporujeme i pracovní dovednosti.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

20 minut

as realizace

30 minut

Prostor
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Po et ú astník
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Moje poznámky:

Dodržování bezpe nosti v lesním prost edí.Pozor na:

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

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

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

Získané dovednosti lze využít p i závodu hlídek Pionýrská stezka.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P íroda a P ekonání.


