Blanketball
Šéf: Soňa Prachařová
Potřebný počet IST (na 10 skupin) a jejich role: 10, 1 ke každé skupině
Umístění:
Hrdina + symbolický rámec aktivity:
Sunny
Schopnost ovládat koule, hlavně ty ohnivé je určitě něco, bez čeho se v Sunnyho světě
neobejdeme. Pojďme se to naučit týmovým vrháním dekou.
The ability to control fireballs is something we need to have in Sunny’s world. Let’s learn it
in the teams by throwing them by blanket.
Jo klidně můžu být servisák v kostýmu já, mám si na to něco sehnat nebo to budete dělat
vy?
Popis aktivity:
Na hřišti volejbalového stylu se proti sobě postaví dvě skupinky po čtyřech. Každá
skupinka drží jednu deku za její čtyři cípy. Skupinka vlevo automaticky začíná. Vloží míč
do deky a uvedením deky do pohybu podává míč. Míč musí přeletět síť vrchem a
spadnout do hřiště na druhé straně sítě. Úkolem druhé skupinky je chytit míč do deky a
pohybem deky míč přehrát zpět na hřiště protihráče. Pokud míč spadne mimo hranici
hřiště, je to aut a bod získává tým, který míč nestřílel. Pokud míč spadne na území hřiště,
získává bod tým, který míč odehrál.
On the pitch of volleyball style with the net in the middle there are two teams of four
players standing, one on each side. Every team has one blanket, every player is holding
one corner of the blanket. The team on the left is starting the game by putting the ball on
the blanket and by moving the blanket throwing the ball across the pitch above the net into
the adversary’s side of the pitch. On the other side, team si trying to catch the flying ball
into their blanket and not let the ball fall on the ground. If the ball falls outside of the pitch
than it is “out” and it’s point for the team which didn’t throw it, same as with volleyball. If
team doesn’t manage to catch the ball into blanket and ball falls into their half of pitch,
than the adversary scored and gets one point.
Pravidla k vysvětlení:
Utvoří se dvě čtveřice, pro každou stranu hřiště jedna. Zbylí hráči se postaví do řady ke
konci hřiště (každý k tomu svému konci). Úkolem týmu je pouze s pomocí deky, bez
doteku rukou nebo jinou částí těla, přehrát míč na druhou stranu nad sítí, a na druhé
straně ho chytit. Na čí polovině míč spadne (stejně jako ve volejbalu v rámci daného
území), ten “prohrává” - druhá strana získává bod. Pokud míč spadne mimo hřiště, je to
klasicky aut a bod dostává strana která míč nehrála. Při každém bodu probíhá rotace
hráčů, takže jeden z hráčů ve hřišti jde na konec řady a první v řadě se ujímá jednoho cípu
deky. Každá hra trvá 15 minut a vyhrává tým který má více bodů.
There are teams of four players holding blanket by one corner each player standing on
both sides of the pitch. The rest of the team stand in the queue by the end of their team’s
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half of the pitch. Four players inside with the blanket have to throw the ball from the
blanket to the opposite side above the net. There is no touching by any party of body
allowed, ball can be only touched by the blanket. Once the ball hit any part of the player’s
body or the ground inside the half pitch of the team, the team is loosing and the adversary
is getting the point. If ball miss the pitch and hit the ground outside of the pitch, it’s an out,
the team which throwed it loose and adversary team gets point. Every single point there is
a rotation going on in both teams, which means that one of the players holding the blanket
goes at the end of the queue and the first in the queue goes instead of the player.
Materiál:
● 40 dek
● míč (dle rozpisu v Požadavcích na materiál bude 13+13)
● síť (nebo provázek s třásněmi) 10x
● sprej na označení hřiště
Já z Holandska nic moc nezařídím ani nevyrobím. Pokud by Tě ale napadlo jak bych přeci
jen mohla pomoct tak určitě dej vědět. Co koupit co půjčit a co vyrobit je již vypsané v
požadavcích na materiál takže nejspíš netřeba dále upřesňovat.

Bezpečnostní rizika:
Podvrknutí, odřenina při pádu na zem (na kolena ze stoje), zhmoždění zápěstí, zhmoždění
prstů při usilovném držení deky, úder míčem do obličeje

Zpětná vazba:
Muselo se hodně hlídat jak drží deku, měli tendenci držet ji všude možně. Když týmy
slaběji chápali, nestřídalo se po každém bodu ale třeba po dvou, dalo jim práci se na to
soustředit. Deka se neroztrhla ani jedna. Třásně zmokli a byli spíš na obtíž než na krásu.
Použít na vyznačení sprej se nepovedlo kvůli neodstatku a ještě že tak, museli by jsme to
neustále přestříkávat a vyšlo by to hrozně draho. pásky natažený na zemi byli nakonec
lepší.
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