Leden – Jiří Žáček

Ukázka jedné z mnoha činností (MV – Tv)
Aprílová škola podle J. Žáčka
aneb tělesná výchova „trochu jinak“
Aprílová škola
Navštívíme dneska spolu
aprílovou školu,
kde žáci - s poškoláky v čele zkoušejí pana učitele.
Když domů
pětku přinese si,
syn vykráká ho za pačesy
(jestliže ovšem nemá pleš)...
Všecko je pravda - žádná lež!

HONIČKA SMĚŠNÁ
Zaměření: rychlost, vytrvalost, obratnost, pohotovost
Místo: vymezená plocha
Organizace:
Jeden honič (maximálně dva), ostatní jsou honění.
Popis hry:
Kdo je chycen, má babu a stává se honičem. Honič se po celou dobu hry (i po předání baby
dalšímu hráči) drží na místě, na kterém babu dostal.
Pravidla:
Baba se předává peškem či dotykem ruky. Pokud hráč dostane třetí a další babu, drží se oběma
rukama na místech posledních dvou zásahů. Při předávání se může na okamžik pustit. Hráč
s nejmenším počtem zásahů vyhrává.

ROZCVIČKA „KUBA ŘEKL“
Zaměření: pozornost, rychlost, sebeovládání, soustředěnost
Organizace:
Žáci stojí na značkách, učitel popisuje cvik a současně předcvičuje.
Popis hry:
Žáci cvičí pouze tehdy, řekne-li před popisem činnosti učitel „Kuba řekl“. Nejsou-li tato slova
řečena a hráč přesto provádí podle učitele cvik, udělá chybu.
Pravidla:
Každý, kdo udělá chybu, obdrží trestný bod (a cvičí dále). Kdo má nejméně trestných bodů
vyhrává.

SOUTĚŽE ve družstvech:
Žáci se rozdělí do stejně početných družstev. Každé družstvo si může vymyslet název. Vítězí
družstvo s větším počtem bodů.

„Jelikož v Aprílové škole učí žáci učitele, vymysleli si zvláštní úkoly do hodin tělesné výchovy.
Místo míče používají bramboru nebo plyšové zvířátko, stejně jako slepice, snáší i oni svá zlatá vejce
nebo závodí v pomalém běhu.“
1. Přebíhání po lavičce
Úkolem každého družstva je přeběhnout po lavičce, aniž by někdo spadnul. Vítězí družstvo, které
je rychlejší.
2. Holubička na obrácené lavičce
Každé družstvo má před sebou obrácenou lavičku. Žáci se projdou po užší části lavičky a zhruba
v polovině udělají holubičku. Vítězí družstvo, jehož holubičky byly provedené nejkrásněji.
3. Kutálení brambor
Úkolem každého družstva tentokrát je kutálet bramboru pomocí lžíce po lavičce tak, aby nespadla
na zem. Vítězí rychlejší družstvo.
4. Brambora na lžíci
Každé družstvo musí s bramborou na lžíci oběhnout lavičku. Pokud brambora spadne, zvedne ji a
pokračuje dál. Vítězí opět rychlejší družstvo.
5. „Čelo na bramboru“
Žáci v každém družstvu utvoří dvojice. Mezi čela si žáci umístí bramboru a pokusí se oběhnout
lavičku tak, aby jim brambora nespadla. Rychlejší družstvo vítězí.
6. Brambora mezi zadky
Tentokrát si žáci umístí bramboru mezi zadky a obíhají lavičku. Vítězí rychlejší družstvo.
7. Hod plyšovým zvířátkem
Každé družstvo má svého plyšáka, kterého hází do vyznačeného prostoru. Prostor může být
vyznačen švihadlem smotaným do kruhu. Aby byl hod platný, musí plyšák zůstat v kruhu. Vítězí
družstvo s větším počtem zásahů.
8. Kladení zlatých vajec
Smyslem této hry je umístit minci do vymezeného prostoru – nejlépe do misky, ale může posloužit
také kruh vytvořený ze švihadla (zde však hrozí odkutálení se mince z kruhu).
Aby činnost vůbec mohla proběhnout, musí si každý žák nejprve „zařezat tepláky do zadku“.
Minci pak umístí mezi hýždě a pokusí se ji tak přenést až k vyznačenému prostoru. Povolením
hýžďových svalů pak svou minci umísťuje do misky. Vyhrává to družstvo, které do misky umístí
nejvíce mincí.
9. Závod v pomalém běhu - předávání klobouků
Družstva stojí v zástupech těsně za sebou. První v družstvu má na hlavě klobouk. Klobouk si žáci
předávají směrem dozadu, až k poslednímu hráči. Ten pak s kloboukem na hlavě vybíhá a staví se
těsně před prvního žáka. Klobouk si pak žáci opět posílají dozadu směrem k poslednímu žáku a
činnost se opakuje.
Jakmile se družstvo tímto způsobem dostane na vymezené místo, vyhrává.

ZÁVĚR – FOUKACÍ FOTBAL
Záměr: uvolnění, vydýchání se
Organizace:
Žáci leží v kruhu na břiše a čelem k sobě. Ruce dají do svícnu tak, aby se dotýkali prstů
sousedů. Ruce tedy tvoří branku a hlava je brankář.
Popis hry:
Mezi žáky umístíme ping-pongový míček. Žáci se ho pomocí svého dechu snaží dostat do
branky ostatních žáků. Zároveň si však brání svou branku. Každý si počítá, kolik gólů dostal.
Metodické pokyny:
Hru nelze hrát příliš dlouho a počet žáků v kruhu nesmí být příliš velký, jinak začne děti
z foukání bolet hlava.

