
BEZPEČNÉ ZIMNÍ SPORTY
Když svět kolem nás zamrzne, zabalí se do bílé 
pokrývky a láká k nespočtu radovánek, nesmíme 
zapomínat i na nebezpečí, která to může přinést.
Oblast: Bezpečnost
Cíl: Děti se umí bezpečně pohybovat na lyžích, 
bruslích, sáňkách a bobech.
Věková kategorie: Nejmladší (1. - 2. třída) 
a mladší (3. - 5. třída)
Počet účastníků: Družina (±8) až oddíl (±20)
Další materiál: Tužka
Co s tím:
Rozdejte dětem nakopírované pracovní listy. 
Vždy nechte děti přečíst jednu pasáž a do tabulky 
napsat, proč si myslí, že se mají popsaná pravidla 
dodržovat. Pak si jednotlivá pravidla společně 
projděte. Nechte děti číst na přeskáčku jednotlivá 
pravidla a k nim jejich důvod. Pak nechte ostatní 
říci, jestli je napadl nějaký další důvod, proč by 
to které pravidlo mělo platit. Na konci každého 
bloku můžete nechat děti přidat i vlastní pravidla, 
pokud jim ta napsaná na listu přijdou nedostateč-
ná (např. u lyží to může být ochranná helma).
Úprava obtížnosti: Pro nepíšící děti je možné 
jednotlivá pravidla vytisknout na barevné papíry, 
rozstříhat je a schovat po místnosti. Když je děti 
najdou a přinesou, roztřídí je podle barev do jed-
notlivých kategorií a seřadí pravidla podle čísel. 
Pak je společně projděte a na otázku „proč?“ si 
vždy odpovězte společně v debatě. Pro mladší lze 
také využít jen jeden sport či je rozdělit do více 
schůzek a proložit tematickými hrami.   

JAK VYTVOŘIT VLOČKU
Pokud nenapadne opravdový sníh, můžeme si 
alespoň vytvořit dekorativní vločky z papíru.
Oblast: Rukodělka
Cíl: Děti umí stříhat drobné vzory. Děti umí složit 
papír podle návodu.
Věková kategorie: Mladší (3. - 5. třída)
Počet účastníků: Družina (±8) až oddíl (±20) 
Další materiál: Papíry A4, nůžky
Co s tím:
Pracovní list použijte jako návod. Starší děti mo-
hou pracovat podle návodu samy, nebo pomáhat 
v malých skupinkách mladším. Proces i výsledné 
vločky si vzájemně ukazujte a postupně pracujte 
na nejlepších možných podobách vloček.
Další náměty: Vločky z menších formátů lze 
použít jako dekoraci na rozličná přáníčka či jiné 
výrobky.

 
NAJDI ROZDÍLY
Co s tím:
Doplňující aktivita hlavně k bezpečným zimním 
sportům. Použijte ji například jako vložku pro 
přerušení jednotvárného vyprávění.

HRY SE SNĚHEM
K zimě sníh patří, věřme, že ho i letos napadne 
dostatek, a proto se hodí nápady na hry se sně-
hem.

VYHLÍŽÍME SNÍH
Metodické poznámky k pracovním listům.

TIP
Pracovní listy pro reflexi starého roku 
a plánování pokroku v roce následujícím 
najdete v lednové Mozaice loňského ročníku.



1. Lyže měj vždy dobře seřízené a nabroušené.
2. Lyžuj jen na místech k tomu určených.
    (Nevjížděj do lesa nebo nezpracovaného 

hlubokého sněhu.)
3. Dobře zvaž výběr obtížnosti sjezdovky. 

Nepřeceňuj své schopnosti.
4. Rychlost jízdy přizpůsob svým schopnostem, 

podmínkám na sjezdovce a počasí.
5. Buď ohleduplný k ostatním. Vždy se přizpůsob 

jízdě lidí před sebou.
6. Předjížděj bezpečně. V dostatečném odstupu  

a s odhadem dalšího pohybu lidí před sebou.
7. Při jízdě na vleku neblbni a nevybočuj 
    z jízdního pruhu.
8. Nevjížděj na skokánky, které neznáš nebo které 

vedou ke srázu či stromům.

BEZPEČNÉ ZIMNÍ SPORTY

JAK NA LYŽE PROČ?

1. Brusle měj vždy dobře nabroušené.
2. Brusli vždy v rukavicích. Zvaž použití helmy.
3. Na stadionu nenarušuj směr jízdy.
4. Na stadionu neohrožuj rychlou jízdou ostatní 

bruslaře.
5. Když jdeš na rybník, dbej na to, aby byl řádně 

promrzlý.
    Jak poznat dobře zamrzlý rybník?

1. Vyber si kopec, kde nejsou v trase stromy, lidé ani 
jiné překážky.

2. Ověř si, že na konci trasy nejsou silnice, potoky 
ani jiná nebezpečná místa.

3. Než vyjedeš, nauč se brzdit a zatáčet.
    Jak se správně brzdí a zatáčí?
4. Boby tahej na kopec po kraji dráhy.
5. Dobře zvaž jízdu na skokánky.
6. Než pojedeš na skokánek, podívej se, co je za 

ním. (Nejezdi na skokánek, za kterým je propast 
nebo překážky.)

JAK NA BRUSLE PROČ?

JAK NA SÁŇKY A BOBY PROČ?



1. Brusle měj vždy dobře nabroušené.
2. Brusli vždy v rukavicích. Zvaž použití helmy.
3. Na stadionu nenarušuj směr jízdy.
4. Na stadionu neohrožuj rychlou jízdou ostatní 

bruslaře.
5. Když jdeš na rybník, dbej na to, aby byl řádně 

promrzlý.
    Jak poznat dobře zamrzlý rybník?

PROČ?

PROČ?

Z papíru vytvoř základní 
přeložený čtverec (trojúhelník).

Jeden roh přehni k protějšímu 
okraji. Zbývající kus papíru, který 
není zdvojený, odstřihni.

Vzniklý trojúhelník 
přelož napůl.

Trojúhelník otoč špičkou k sobě 
a jeho strany přelož na třetiny 
(podle pomyslných dělicích čar.) 

Ustřihni dvě horní 
přečuhující uši 
a znovu tak vytvoř 
trojúhelník.

Takto ostřižený papír po rozložení vytvoří pravidelný dvanáctiúhelník. 
(Můžeš si ho na zkoušku rozložit, prohlédnout a zase složit.)
Díky tomu můžeš vytvořit vločku, která má zpravidla šest hlavních 
ramen a mezi nimi vždy jedno menší vedlejší. Nenech se tím 
omezovat, představivosti se meze nekladou.

Svůj základní trojúhelník 
prostříhej podle těchto pravidel: Nahoře prostřihni 

pořádnou díru, 
vytvoříš tak 
ramena vločky.Tyto boční strany nesmíš rozstřihnout celé, 

jinak se ti vločka rozpadne. 
Jednu z nich si vyber a nech ji vcelku delší, 
druhou klidně zkrať na polovinu i méně.

Špičku dole klidně 
ustřihni, vytvoříš tak 
v prostředku vločky díru.Experimentuj. Uč se od ostatních. 

Čím víc vloček uděláte, tím budou lepší. 



ESKYMÁCKÁ HONIČKA
Zábavná obměna honičky vhodná do hlubokého sněhu.

Účastníci:  
•  Nejmladší (1. - 2. třída) až mladší (3. - 5. třída)
•  Družina (±8) až oddíl (±20)
Délka: Rychlá (±5 min) až krátká (±20 min)  
Místo: Nedotčený hluboký sníh (alespoň po kolena)
Pomůcky: Bez pomůcek
Pravidla:
•  Před hrou vyšlapejte v hlubokém sněhu cestičky.
•  Cestičky by měly tvořit křižovatky a okruhy.
•  Tyto cesty jsou nyní pevně dané herní pole a nikdo 

je nesmí při hře opustit.
•  Vylosujte prvního hráče, který bude mít babu.
•  Kdo má babu po skončení časového limitu, 
 prohrál.
•  Je vhodné hrát více kol.

Použití: Hra trénuje rychlé rozhodování na křižovat-
kách na základě správného posouzení situace.

NEJVYŠŠÍ SLOUP
Hra, která v časovém presu cvičí zručnost.

Účastníci:  
•  Nejmladší (1. - 2. třída) až náctiletí (15+)
•  Družina (±8) až oddíl (±20)
Délka: Rychlá (±5 min) až krátká (±20 min)  
Místo: S dostatečným množstvím sněhu
Pomůcky: Provázek pro měření výšky
Pravidla:
•  Cílem hry je ve vymezeném čase postavit co 
 nejvyšší sloup.
•  Čas je vhodné stanovit cca 5 min.
•  Vedoucí odstartuje kolo.
•  Děti si nesmí stavby vzájemně sabotovat.
•  Vedoucí oznámí poslední minutu a konec kola.
•  Pak se poměří výška sloupů, k čemuž lze použít 

např.  provázek.
•  Lze hrát více kol, ale pro další kolo je vhodné 
 změnit místo.

Použití: Při hře v týmech může hra trénovat spolupráci.

NAJDI 7 ROZDÍLŮ


