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Abstrakt v eštin : V p ísp vku se zabýváme problematikou síly a jejich praktic-
kých ukázek, pomocí r zných cvi ení a her s žáky. Hry jsou neodd litelnou složkou 
d tského života, tak pro  je trošku nevyužít v hodinách fyziky. Mohou se jich ú ast-
nit d ti od osmi let. Pro úplnost uvádíme n které variace, které jsou vhodné i pro žá-
ky st edních škol. 
Abstrakt v angli tin : The contribution deals with concept of force and its practical 
demonstration with the help of various exercises and games for the pupils. Games are 
an iseparable part of pupils´ lives, so we should use them also in the physics lessons. 
They are suitable for pupils from age 8. Some variations of games are included, that 
are suitable also for the high schoolers. 

Úvod

Hra je neodd litelnou složkou d tského života, je to zcela p irozená aktivita d tí.
Vzhledem k probíhajícím zm nám v našem eském školství mohou žáci využít této 
aktivity k hlubšímu pochopení pojmu síla zcela p irozeným a zábavným zp sobem.
V Národním programu rozvoje vzd lávání v eské republice – Bílá kniha [1] a 
v Rámcovém vzd lávacím programu pro základní vzd lávání [2] jsou mimo jiné tato 
doporu ení pro práci u itel m na základních školách: 

„d sledný posun od p edávání „hotových“ poznatk  k r zným zp sob m je-
jich aktivního hledání a nalézání od p evažující dominantní role u itele jako 
zprost edkovatele u iva k využití p irozené aktivity žák “ ([1]; str. 49), což 
hra žák  poskytuje, 
„p echod od p evládajícího d razu na vn jší motivaci k využívání vnit ní mo-
tivace založené na sebepoznání  a p ijímání osobní odpov dnosti“
([1]; str.41), což u hry ur it  bude, protože žáci budou chtít poznat n co navíc, 
osobn  vyhodnocovat své aktivity p i h e v niž byli ur it  aktivní, 
„variabiln jší organizaci výuky umož ující vnit ní diferenciaci p irozené hete-
rogenní skupiny žák  a individualizaci dle jejich pot eb a možností“ ([2]; str. 
2), což v tomto p ísp vku doporu ujme jak p i hrách žák , tak i p i vlastní dis-
kusi ve skupinách ty  až p ti lenných. 

Dále v Rámcovém vzd lávacím programu pro základní vzd lávání ([2]; str. 44) jsou 
uvedeny o ekávané výstupy tematického celku „Pohyb t les. Síly“ takto: „Žák ur í
v konkrétní jednoduché situaci druh sil p sobících na t leso, jejich velikosti, sm ry a 
výslednici.“ Z ejm  zde chybí o ekávaný výstup, že žák ur í v konkrétní situaci také 
p sobišt  síly, což z ejm  bude výstupem až žáka st ední školy. 
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1. Hry 

V p ísp vku uvádíme n kolik her, na kterých mohou žáci prakticky aplikovat 
v p irozeném prost edí síly p sobící na t leso, p i emž v tomto p ípad  t lesem bude 
žák nebo žáci. 
P ed vlastním provedením her doporu ujeme nejprve krátkou rozcvi ku, zvlášt  je 
nutno dbát na protažení sval . Je vhodné za ínat jednoduchými cviky a postupn  za-
azovat jednotlivé hry. Hry nemusejí p ímo probíhat ve vyu ovací hodin  fyziky, ale 

v hodin  t lesné výchovy a následnou hodinu fyziky mohou žáci ešit k nim konkrét-
ní úkoly ve fyzice. Vhodn jší však je vzhledem k r zným typ m pam ti žák  prová-
d t hry p ímo ve vyu ovací hodin  fyziky. 
Ve vyu ovací hodin  fyziky m žeme postupovat bu  formou frontální výuky  a asi 
patnáct minut  p ed koncem hodiny fyziky doporu ujeme nakreslit jednoduché ná rt-
ky jednotlivých situací na tabuli a klást žák m otázky na sm r sil, jejich p sobišt ,
výslednou sílu. V p ípad  využití skupinového vyu ování uvádíme v poslední ásti
p ísp vku konkrétní úkoly pro žáky. 
Hlavním cílem vyu ovací hodiny by m lo být pochopení pojm  síla, p sobišt  síly a 
skládání dvou sil. 

1.1 Bezpe nost jednotlivých her 

Vždy je t eba dbát všech bezpe nostních pravidel, které p edem uvedete. Doporu u-
jeme rovný terén bez p ekážek. Dále se snažte mezi jednotlivými sout žícími udržo-
vat bezpe nou vzdálenost asi 1 metr. P i hrách, které jsou náro né na stabilitu, 
zajiš ujte jišt ní. V p ípad , že se Vám n který žák ozve, že ho bolí ruce, i jiná ást
t la, nechejte jej odpo inout. Hrozí zde natažení sval , i jiné jejich poran ní.

1.2 Hry pro dvojice žák

1.2.1 Posilování rukou žák

Dvojice žák  se postaví elem proti sob . Vzdálenost mezi nimi je p ibližn  150 cm. 
Navzájem se op ou dlan mi a opakovan  pokr ují a napínají ruce ([6]; str. 166). 

1.2.2 Posilování nohou žák

Žáci cvi í ve dvojici. Jeden žák leží na zemi a skr mo p ednoží, druhý si sedne na 
jeho chodidla. Žák, který leží na zemi, vyhodí natažením nohou druhého do vzduchu 
([6]; str. 166). 

1.2.3 Vychylovaná žák

Vytvo íme výškov  i váhov  vyrovnané dvojice žák . Pár žák  se postaví proti sob
do stoje spojného. Vzdálenost jejich špi ek je asi 30 cm. Žáci ohnou paže 
v p edpažení tak, aby dlan  sm ovaly celou plochou k partnerovi. Úkolem obou žá-
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k  je úderem dlaní vychýlit druhého ze základního postavení. Nesm jí se dotýkat ji-
ných ástí t la. Žák, který p ešlápl, prohrává. Postupn  se vyst ídají všichni žáci. 
Variace: Vychylování m žeme vyzkoušet také jen jednou rukou. Zvláš  ztížené pod-
mínky nastanou, pokud jsou žáci ve d epu nebo stojí na jedné noze ([4]; str. 106). 

1.2.4 Zvedni zadek 

Op t vybereme stejné výškov  i váhov  vyrovnané dvojice žák . Dvojice žák  si 
sednou na zem elem k sob . Potom zvednou dolní kon etiny do výše hlavy. V této 
poloze se op ou chodidly o sebe a snaží se sednout si blíž k sob . P ed tímto cvikem 
je vhodné, aby žáci provedli n kolik klik  ([4]; str. 107). 

1.2.5 Vstávání žák

První dvojice žák  si stoupne zády k sob . Žáci se vzájemn  op ou zády k sob  a 
pomalu se snaží sednout na zem a op t vstát. Stejn  postupuje druhá dvojice žák .
Poda í-li se vstát ob ma dvojicím, chytí se za ruce a vytvo í krátkou adu, postupn
se p idávají další páry ([4]; str. 78). 

1.3 Hry družstev žák

1.3.1 Otvírání kruhu žáky 

Žáci ud lají kruh. Stojí t sn  vedle sebe elem dovnit . Zav sí se vzájemn  za lokty a 
každý žák ob  ruce zk íží na prsou, p i emž se dotýkají kone ky prst , ale nesm jí se 
vzájemn  p idržovat. Na znamení u itele všichni ustupují dozadu a snaží se, co nejdé-
le udržet ruce u sebe ([6]; str. 170). 

1.3.2 Na siláka 

Žáci se vzájemn  vytla ují z kruhu nakresleného na zemi. Kdo p ekro í áru ob ma
nohama, je vy azen. Poslední v kruhu vít zí ([6]; str. 170). 

1.3.3 Ragbyový mlýn 

Vytvo íme dv  stejn  po etná družstva žák . lenové družstva se vzájemn  obejmou 
kolem ramen a p edkloní se. Skupiny se proti sob  zaklesnou za ramena a p etla ují
se ([6]; str. 171). 

1.3.4 P etahování žák  pokaždé jinak 

Vycházíme z klasického p etahování dvou družstev. St ed lana ozna íme šátkem ne-
bo kapesníkem a 1,5 m od st edu na každou stranu nakreslíme na zemi áry. lenové
družstva uchopí jeden konec lana a na povel u itele za nou táhnout. Ten, kdo p etáh-
ne šátek na svoje území, vyhrává. 
Variace:
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Nejprve zahajuje jeden žák z každého družstva. Potom na pokyn u itele se p i-
dávají další žáci. Není ur eno p esné po adí jednotlivých žák , jednotlivá 
družstva vysílají žáky sama. 
Další možností je p etahování žák . Jeden z dvojice žák  je k  a druhý žák-
jezdec mu sedí na ramenou. Jezdci drží lano a pokoušejí se ve spolupráci 
s ko mi p etáhnout soupe e. Tento zp sob je vhodný pro žáky starší 16 let 
([4]; str. 132-133). 

1.3.5 Skupina nejsiln jších žák

Vytvo íme ty i družstva žák . Lana svážeme do k íže. Každý konec lana drží jedno 
družstvo žák . Za každým družstvem žák  je ve vzdálenosti 4 metr  cílová ára.
Na pokyn u itele za nou všechna družstva tahat lano ke své cílové á e. Vít zí to 
družstvo, které se první dotkne své cílové áry ([5]; str. 43). 

1.3.6 ty i rohy 

ty i žáci se postaví do tverce zády k sob . Ve výši prsou drží svázané lano. 
V ur ité vzdálenosti od každého žáka je mí . Na signál všichni žáci táhnou lano sm -
rem ke svému mí i. Žák, který uchopí do rukou sv j mí  první, vít zí ([5]; str. 44). 

2. Úkoly k diskusi pro žáky 

Podle konkrétní situace ve vyu ovací hodin  mohou žáci provést analýzu u jedné hry 
z hlediska p sobící síly a to podle této instrukce: 
1) Na rtn te situaci hry, která se Vám nejvíce líbila. Na rtn te pouze dva hrá e. Po-
známka: N kdy je úkol velmi obtížný, u itel m že ná rtek hry po diskusi ve t íd
nakreslit sám na tabuli. 
2) V obrázku ozna te sebe. Zakreslete sílu, kterou jste p sobili na spolužáka. Vy-
zna te p sobišt .
3) Zkontrolujte, jestli jste dob e vyzna ili sm r síly. 
4) Do stejného obrázku zakreslete jinou barvou sílu, kterou na Vás p sobil Váš spo-
lužák. Op t vyzna te její p sobišt . Zkontrolujte sm r síly. 
5) Porovnejte sm ry obou p sobících sil 
6) Odhadn te dodate n  velikost jednotlivých sil na základ  výsledku Vašeho p eta-
hování nebo p etla ování. Zkontrolujte ve Vašem obrázku! 
7) Dokázali byste zm it velikost obou p sobících sil? Navrhn te jak! 
Následn  mohou provád t další hry a analyzovat je obdobným zp sobem. P ípadn
m že být zadána hra za domácí úkol v etn  její analýzy podle instrukce. 
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Záv r

Provád ní her ve vyu ovací hodin  fyziky vyžaduje od u itele velkou flexibilitu. Ne 
v každé t íd  z hlediska kázn  žák  lze hry provád t, ale lze hru provést alespo  de-
monstra n  na dvojici nebo tve ici žák  a diskusi provád t navrženým zp sobem. 
Hra, které se žáci ú astní a „prožijí“ ji s r zným druhem emocí, je m že vtáhnout 
do pochopení fyziky. 
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