








                 

Všichni vás 

předbíhají! Asi 
jste málo 

trénovali! Dejte 

si 10 dřepů, 
abyste měli 

rychlé nohy jako 
oni! 

 

                

Vašemu košaři 
upadl koš, 

vracíte se mu 
pomoct. Dejte 

si 10 kliků 
abyste na to 

měli sílu! 

                

Za    

nesportovní 
chování si celý 
tým dejte 10 

dřepů 
s výskokem! 

Ajéje…. Zdá se, 
že jste přešlápli 

nástřikovou 
čáru. Abyste 

nedostali 

neplatný pokus, 

musíte vydržet 
20 sekund ve 

dřepu! 

 

Nechybí vám 

něco? …nechali 
jste na platě 
proudnici vy 

trubky! Celý tým 
pro ni běží 30-ti 

vteřinovým 
během na místě. 

                

Ty jsi ale 

nemehlo, 

nevidíš, že to 
není tvůj terč?! 

Za trest si celý 
tvůj tým dá 

raky tam i zpět. 

                

Ulili vás! Košař 
byl příliš rychlý, 

abyste mu 

příště stačili, 
poskočte 20x 

na každé noze. 

                

Při běhu se vám 
vypla mašina. 

Vyplňte čas    
10-ti sed-lehy 

než jí strojník 
znovu 

nastartuje. 

                

Tady někdo asi 
zapomněl…. 

Jdete na start 

s nezastrčenými 
dresy. Dejte si 

za trest 30 

vteřin prkno. 

 



                

Hasičské auto 
vám přejelo 

hadice, 

nemůžete dál 
běžet. Než vám 

z hadic opět 
odjede dejte si 

10 Jaciků! 

                

Nemohl jsi se 

trefit do terče, 

a proto má tvůj 
tým špatný čas. 

Dejte si 5 

angličáků ať se 
vzpamatujete! 

                

Vše jde jako 
po másle! 
Tentokrát 
jste bez 

trestu!        

 

               

Jste  

Nejrychlejší! 
Soupeři si 

dají 20 
dřepů! 

              

Je vám zima! 

Pro zahřátí si 
dejte 10 

dřepů 
s výskokem! 

                

Pomohli jste 

s přípravou 
plata, všichni 
ostatní si dají 

15 kliků, aby se 
to do příště 
taky naučili!  

 
Zjistili jsme 

chybu ve 

výsledcích ve 

váš prospěch. 
Jděte o 3 pole 

vpřed!                      

                

Moc dlouho 

čekáte na 
vodu, 

protihráči si 
dají 15  

sed-lehů! 

 

Za 

pošťuchování 
na startovní 

čáře jděte o 2 
pole zpět!         

 



                 

 

Protože se 
nudíte, vyberte 
jeden tým, co 

předvede tlupu 
opic! 

 

                

Našli jste 
ztracený 

barbus! Ostatní 
týmy si dají 20 
vteřin prkno za 

jeho ztrátu! 

                

Čti nahlas! Úkol 
pro všechny 

týmy! 
ZEM JE LÁVA! 
…5..4..3..2..1.. 
Kdo nestihl dá 

si 10 kliků. 

                          

Běžíte na pomoc 
kamarádům, kteří 
nemohou rozpojit 

koncovku, protože 

je na ozub. 

Vyberte tým, který 
za vás udělá trest 

20 vteřin 
medvídka. 

                

 

Útok poběžíte 
vysokou trávou. 
Dejte si 20 vteřin 
vysoká kolena, ať 

se na to 

připravíte. 

Ups, nejde 

časomíra, 
budete si muset 

pokus 

zopakovat. Dejte 

si 20 sekund 

prkno, ať máte 
sílu na sbalení 

hadic.             

                      

Kamarádi si hrají 
s míčem a kopli 
vám míč během 

pokusu pod 

nohy. Tým po 
vaší levé straně 
za trest udělá 

kraby tam a zpět.  

                

Pokakalo vás 
hejno ptáků 

letící nad vámi. 
Udělejte na 10 

vteřin 
holubičku, ať se 

vám to příště 
nestane.            

                

Chyběli jste na 
tréninku a 

nevíte, co teď 
dělat. Dejte si 

za trest 20 

sekund 

medvídka.             

 



                 

Běžíte ve 
vydatném dešti. 

Skákejte mezi 
kapkami deště 

10x po levé a pak 

10x po pravé 
noze. 

 

Ve větru 
kamarádům 
skoro odletěl 

altán. Naštěstí 
jste ho chytili. Za 

to vám protihráči 
odrecitují 

básničku „Foukej 
foukej větříčku“  

                

Je horký den. 
Ve stánku 
nabízejí 

limonádu za 20 

dřepů. 
Doběhněte si 

pro ni.         

 

                

Jeden člen týmu 
přijel pozdě na 

závod. Díky tomu 
jste nemohli 

startovat. Abyste 

si pamatovali, že 
se chodí včas, 

dejte si každý 10 
angličáků.        

   

                                      

 

                

 


