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 18.  Správné řešení       11..    NNáázzeevv  pprroottoommuu  Signatura Pořadí v Probance 

FFrriissbbeeee--hhrraa  ss  llééttaajjííccíímmii  

ttaallíířřii    PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 96 
 

   2.  Autor, kontakt: Kyb – Jiří Klaban, Pardubice, E: jiri.klaban@quick.cz 

   3.  Klíčová slova: létající talíř, hra 

   4.  Kód zaměření: 8,9   12.  Kód všestrannosti:1 
  1. Skauting, idea, lesní moudrost, filosofie 
  2. Občanství, vlastivěda, dějepis, zeměpis, jazyky 
  3. Kultura, literatura, umění, hudba, zpěv 
  4. Lidské tělo, životospráva, zdravověda, první pomoc 
  5. Pobyt v přírodě, orientace, výzbroj, výstroj,spojení 
  6. Stupně zdatnosti, dovednosti, řemesla, vaření, rukodělky 
  7. Příroda, znalosti, pozorování, ekologie 
  8. Vedení, řízení, pedagogika, metodika, hry 
  9. Fyzička, testy, atletika, sporty' 
10. Vědy, odbornosti, speciální znalosti, odborky 

  (1) fyzický a psychický vývoj 
  (2) mentální, vzdělanostní rozvoj 
  (3) sociabilní rozvoj 
  (4) duchovní, kreativní rozvoj 

 

   5.  Místo k provádění:  hřiště, plocha: 110 x 40 m 

   6.  Věk účastníků: všechny generace 
VS -
S -
R -

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby: hodinky, létající talíř, 

   8.  Potřebný čas:  30 min 

   9.  Počet účastníků:  2x 7 členů 

 10.  Datum vzniku: 19.12. 2006 

 11.  Pramen inspirace: Zapletal, Weigner:Stezka zdatnosti,str.154,Sk.prameny,1995 
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Tato hra vznikla  ve Spojených státech a název získala podle hliníkových talířků na kterých se 
prodávaly koláče a se kterými si studenti prostě házeli protože krásně plachtily. Kohosi pak 
napadlo vytvořit toto nové nářadí se zajímavými vlastnostmi, z plastu Ve hře Frisbee létající talíř 
zastupuje míč. Lze vymyslet řadu dalších různých soutěží s tímto nářadím a to je obsahem 
Protomu č95 
  

1. Prostuduj podrobně pravidla této hry a udělej návrh na realizaci hry v tvém  

    prostředí 

2. Navrhni realizaci ve svém oddíle a v případě schválení získáváš body 

3. Připrav a zajisti vše potřebné (hříště + potřeby, termín) 

4. Zorganizuj hru, řiď její průběh, případně se jí aktivně zúčastni  

5. Tvým úspěchem bude následné opakování této hry v tvém oddíle.   
 

 15.  Hodnocení úkolu 

Za každý realizovaný bod  zadání získáváš 20 bodů 
 

 16.  Úspěšnost v % 

 
 
                                     %úspěšnosti  =  počet získaných bodů

Pravidla Frisbee: Viz citovaná literatura 
 
1. Hřiště má tvar obdélníku 35-40 x 110 m. Třicet metrů před oběma koncovými  
   liniemi jsou rovnoběžné brankové čáry, probíhající napříč celým hřištěm. Území  
   mezi těmito dvěma rovnoběžkami říkáme branková zóna. 
2. Dvě sedmičlenná družstva (družiny) se snaží dát soupeřům co nejvíce branek 
3. Hráči si přihrávají létající talíř tak, aby ho dopravili do brankové zóny  
   soupeřů. Mohou se při tom pohybovat bez omezení po celé herní ploše. Běh i  
   chůze s talířem jsou zakázány, smíte s nimi udělat pouze jediný krok. Povoleno  
   je však pivotování  jako v košíkové: můžete se s talířem v ruce otáčet na jedné  
   noze kolem své osy. 
4. Pravidla nedovolují soupeře osobně napadat, strkat do nich, brát jim talíř z  
    ruky. 
5. Branku dáte soupeřům tak, že přihrajete talíř z území před jejich brankovou  
    čárou spoluhráči, který stojí uvnitř brankové zóny, chytí letící míč, aniž by spadl  
    na zem a hodí jej do brány   
6. Když talíř odhodíte, nesmíte na něj sáhnout dřív, než se ho dotkne některý jiný  
    hráč z vašeho nebo cizího družstva. Spadne-li talíř po přihrávce na zem,  
    přebírá talíř hráč protivníka, který rozehrává přihrávkou spoluhráči. 
7. Při sražení talíře hozeného protivníkem na zem máte právo talíř zvednout a  
     rozehrávat hru.   
8. Jestliže talíř spadne útočníkům v brankové zóně protivníka, talíř zvedne někdo  
    z obránců a buď odtud, nebo z brankové čáry rozehrává další hru  
9. Při autu, rozehrává další hru protivník 
10. Talíř se jen hází, nesmí být předáván z ruky do ruky 
11. Na počátku utkání rozehrává hru strana určená losem 
12. Po každé brance se mění strany a rozehrává strana, která dostala gól 
13. Zápas trvá 30 min 
 
Poznámka J.K.: V citovaném textu není zmínka o velikosti branky. Domnívám se, 
že je možné využít pro tuto hru fotbalového hřiště včetně jeho branek 
 

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


