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Ve florbale - hra nohou 

je dovoleno si míček zpracovat a nahrát spoluhráči 

je dovoleno si míček pouze zpracovat, nahrát spoluhráči nejde 

je dovoleno kopat do míčku kdykoliv 

Běžecké boty, ve kterých se běhá na OH 100 m 

lyžáky 

tretry 

tenisky 

V házené 

je také povoleno např. po chycení míče s ním udělat tři kroky, poté driblovat a 
po ukončení driblinku opět využít tří kroků s držením míče. 

není povoleno např. po chycení míče s ním udělat tři kroky, poté driblovat a po 
ukončení driblinku opět využít tří kroků s držením míče. 

je zakázáno sahat na balon, aby se nestal úraz. 

Z jaké země je Usain Bolt 

Brazílie 

Jamajka 

Itálie 

Při školní vybíjené můžeš udělat s míčem maximálně 

5 kroků 

2 kroky 

3 kroky 



V atletice se ve skoku dalekém odrážíš  

jednou nohou 

oběma nohama 

rukama 

Ve florbalu je povoleno hrát holí do úrovně svých 

boků 

ramen 

kolen 

V atletice se koulí 

háže 

vrhá 

kope 

Při školní vybíjené můžeš držet míčem maximálně 

2 sekundy 

3 sekundy 

4 sekundy 

Nadzvedávání a sklepávání hokejky protihráče ve florbale 

trošku se může 

není dovoleno 

je dovoleno 

Olympijský maraton měří 

42 000 m 



42 195 m 

35 000 m 

V házené se mohou bez driblinku udělat s míčem maximálně 

2 kroky 

3 kroky 

5 kroků 

Ve školní vybíjené je povolen v poli maximální počet nahrávek 

3  

4 

2 

Jaká byla kapacita fotbalového stadionu Za Lužánkami 

přes 30 000 diváků 

přes 40 000 diváků 

přes 50 000 diváků 

Američan Ray Ewry drží světový rekord ve skoku dálekém z místa výkonem 

2,90 m 

3,47 m 

1,15 m 

V basketbale je dovoleno driblovat 

oběma rukama zároveň 

jednou rukou 

pouze hlavou 



Když házíš míčem pravou rukou je správné 

mít levou nohu vpředu 

mít pravou nohu vpředu 

je to jedno 

HC Kometa Brno je 

brněnský hokejový klub 

brněnský fotbalový klub 

brněnský florbalový klub 

Absolutní rekord naší školy ve skoku dalekém z místa drží Daška Otgontugs z 
roku 2017 výkonem 

2,00 m 

3,00 m 

2,55 m 

Držím pěsti!!!  

Michael Svoboda 

 


