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ÚVOD KE VZDĚLÁVACÍMU MATERIÁLU 
Vzdělávací materiál je určen pro výuku míčových her. Tento materiál obsahuje sady 

k nejhranějším míčovým hrám ve školách ( fotbal, házená, odbíjená, košíková ). Obsahuje nácviky 

základních herních dovedností a průpravné hry a také pár cviků na protažení na závěr herní 

hodiny.Využije učitel v hodinách tělesné výchovy a pokud si vytiskne materiál, mohou podle něho 

pracovat i žáci ve skupinách.   

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ 

 

 

DUM 41 

 
Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. - 4. 

Anotace: Cvičení je velmi dobré pro chlapecké třídy, činnost je důležitá pro správnou práci nohou  s 
míčem, pocit míče na noze, přesné přihrávky s rozmyslem, cvičení se může postupně zrychlovat . 

Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 

 

 

DUM 42 

 
Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. – 4.  

Anotace: Cvičení je velmi dobré pro chlapecké třídy, činnost je důležitá pro správnou práci nohou, hlavy, 
pocit míče na hlavě, přesné přihrávky s rozmyslem.  

Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 
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DUM 43 

 
Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. – 4.  

Anotace: Cvičení je velmi dobré pro chlapecké třídy, průpravné hry jsou důležité pro opakování 
naučených herních činností z předešlých hodin, podporují  u žáků soutěživost, ale také smysl pro fair play. 

Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 

 

DUM 44 

 
Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. – 4.  

Anotace: : Průpravné hry jsou důležité pro opakování naučených herních činností z předešlých hodin, 
podporují  u žáků soutěživost, ale také smysl pro fair play, vhodné pro chlapecké, dívčí i smíšené třídy.  

Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 

 

DUM 45 

 
Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. – 4.  

Anotace: Průpravné hry jsou důležité pro opakování naučených herních činností z předešlých hodin, 
podporují  u žáků soutěživost, ale také smysl pro fair play, vhodné pro chlapecké, dívčí i smíšené třídy.  

Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 

 

DUM 46 

 
Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. – 4.  

Anotace: Cvičení je velmi dobré pro dělené i smíšené třídy, činnost je důležitá pro správnou práci rukou i 
nohou, nácvik správného postoje,  pocit míče, přesné přihrávky s rozmyslem. 

Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 

 

DUM 47 

 
Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. – 4.  

Anotace: Cvičení je velmi dobré pro dělené i smíšené třídy, činnost je důležitá pro správnou práci rukou i 
nohou, nácvik správného postoje,  pocit míče, přesné přihrávky s rozmyslem.  

Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 
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DUM 48 

 
Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. – 4.  

Anotace: Cvičení je velmi dobré pro dělené i smíšené třídy, činnost je důležitá pro správnou práci rukou i 
nohou, nácvik správného postoje,  pocit míče, přesná podání s rozmyslem, kolektivní cvičení.    

Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 

 

DUM 49 

 
Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. – 4.  

Anotace: Cvičení je velmi dobré pro dělené i smíšené třídy, činnost je důležitá pro správnou práci rukou i 
nohou, nácvik správného postoje,  pocit míče, přesné údery s rozmyslem.  

Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 
 

DUM 50 

 
Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. – 4.  

Anotace: Cvičení je velmi dobré pro dělené i smíšené třídy, , průpravné hry jsou důležité pro opakování 
naučených herních činností z předešlých hodin, podporují  u žáků soutěživost, ale také smysl pro fair play, 
zvládnutí pravidel. 

Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 

 

DUM 51 

 
Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. – 4.  

Anotace: Cvičení je velmi dobré pro dělené i smíšené třídy, činnost je důležitá pro správnou práci rukou, 
nohou a celého těla, nácvik správného postoje, pohybu, kolektivní cvičení, podporuje se také soutěživost.   

Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 

 

DUM 52 

 
Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. – 4.  

Anotace: Cvičení je velmi dobré pro dělené i smíšené třídy, činnost je důležitá pro správnou práci rukou, 
nohou,celého těla, nácvik správného pohybu s míčem, pocit míče , periferní vidění, změny 
postoje,obrana.   

Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 
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DUM 53 

 
Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. – 4.  

Anotace: Cvičení je velmi dobré pro dělené i smíšené třídy, činnost je důležitá pro správnou práci rukou, 
nohou ,celého těla, nácvik správného pohybu s míčem, pocit míče,periferní vidění, změny směru pohybu.   

Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 

 

DUM 54 

 
Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. – 4.  

Anotace: Cvičení je velmi dobré pro dělené i smíšené třídy, činnost je důležitá pro správnou práci rukou, 
nohou ,celého těla, nácvik správného pohybu s míčem, pocit míče, periferní vidění, změny směru pohybu, 
spolupráce.   

Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 

 

DUM 55 

 
Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. – 4.  

Anotace: Cvičení je velmi dobré pro dělené i smíšené třídy, činnost je důležitá pro správnou práci rukou, 
nohou ,celého těla, nácvik správného pohybu s míčem, pocit míče, střelba na koš, přesnost. 

Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 

 

DUM 56 

 
Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. – 4.  

Anotace: Cvičení je velmi dobré pro dělené i smíšené třídy, činnost je důležitá pro správnou práci rukou, 
nohou ,celého těla, nácvik správného pohybu s míčem, střelba ,dvojtakt, přesnost ,opakování naučených 
činností. 

 Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 
 

DUM 57 

 
Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. – 4.  

Anotace: Cvičení je velmi dobré pro dělené i smíšené třídy, činnost je důležitá pro správnou práci rukou, 
nohou ,celého těla, nácvik správného pohybu s míčem, přihrávky, chytání míče, přesnost, obrana.  
Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 
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DUM 58 

 
Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. – 4.  

Anotace: Cvičení je velmi dobré pro dělené i smíšené třídy, činnost je důležitá pro správnou práci rukou, 
nohou ,celého těla, nácvik správného pohybu s míčem, přihrávky, chytání míče, přesnost, obrana.  

Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 

 

DUM 59 
 

Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. – 4.  

Anotace: Cvičení je velmi dobré pro dělené i smíšené třídy, průpravné hry jsou důležité pro opakování 
naučených herních činností z předešlých hodin, podporují  u žáků soutěživost, smysl pro fair play, 
zvládnutí pravidel. 

Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 

 

DUM 60 
 

Druh:      pracovní list   

Ročník:  1. – 4.  

Anotace: Cvičení je velmi dobré pro rozcvičení na začátku činnosti a protažení na konci hodiny ,hlavně 
pro svalové skupiny, které jsou v určité hře zatěžovány, tento soubor cviků protahuje všechny části těla. 

Pracovní list je určen pro učitele i žáky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


