1. Konspekt TJ - 6. roč
Zameranie TJ:
Korčuľovanie, vedenie
puku a uvolňovanie sa s
pukom

Číslo TJ:

1.

Dátum: September

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………
5 min.

Úvodná časť: Pohybová hra hráči
sú rozdelení po päťkách, jedna
päťka chytá ostatných hráčov.
Chytení hráči korčuľujú za modrú
čiaru k trénerovi. Päťka, ktorá
pochytá ostatných hráčov
najrýchlejšie vyhráva.
8 min.

Prípravná časť: 2x každé
cvičenie, hráči sú rozdelení do 4
skupín po päťkách na modrej
čiare.
a) korčuľovanie vpred
b) korčuľovanie vzad
c) prechody z korčuľovania vpred
do korčuľovania vzad
d) prechody z korčuľovania vzad
do korčuľovania vpred
4x 8 min.

Hlavná časť: zaťaženie pri
jednom opakovaní 15" Aktívne
útočenie v UF aj bránenie v OF,
A) a B) útočník sa po spracovaní
puku od hráča z
rohu klziska
uvoľňuje s pukom a strieľa na
bránu prípadne doráža puk.
Rotácia hráčov v päťke-brániaci
hráč ide na rozohrávku, útočiaci
hráč bráni, ďalší hráč z modrej
čiary ide útočiť a hráč, ktorý
rozohrával ide na modrú čiaru.
C) a D) útočník sa po spracovaní
puku od hráča z
modrej čiary
uvoľňuje s pukom spoza brány s
následnou streľbou a dorážkou.
Rotácia hráčov v päťke-brániaci
hráč útočí, útočiaci hráč ide na
modrú čiaru a ďalší hráč z modrej
čiary bráni.
Rotácia stanovíšť po 10 minútach

1. Konspekt TJ - 6. roč

10 min.

Hlavná časť:
Prípravna hra 2 - 2 s dvoma
prihrávačmi
prihrávači nemôžu byť napádaný.
Dôraz na uvoľnovanie sa s pukom
a bez puku

5 min.

Záverečná časť:
7x20" každá skupina.
2 skupiny hráčov - 1 skupina
korčuľovanie s pukom pomedzi
statických hráčov z 2 skupiny.

2. Konspekt TJ - 6. roč
Zameranie TJ:
Korčuľovanie, vedenie
puku a uvolňovanie sa s
pukom

Číslo TJ:

2.

Dátum: September

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………
7 min.

Úvodná časť: 2x každé cvičenie,
hráči sú rozdelení do 2 skupín na
modrej čiare.
a) korčuľovanie vpred
b) korčuľovanie vzad
c) prechody z korčuľovania vpred
do korčuľovania vzad
d) bočný lateralný pohyb
Dôležitá práca s hokejkou - v
jednej ruke pred telom!!!!
10 min.

Prípravná časť: Prípravna hra
1-1 kužele ako brána,
Útočiaci hráč je postavený
chrbtom a klamlivým pohybom sa
snaži prejsť s pukom medzi
kuželmi,
Brániaci hráč - odoberanie puku
hokejkou a telom - hokejka na
puku v jednej ruke a dôležitý
pohyb nôh
4x 10 min.

Hlavná časť: Cvičenia na
4
stanovištiach - zaťaženie pri
jednom opakovaní 15"
A) a B) UF- prihrávka a strela na
teč a dorážku po sérii prihrávokmodrá č.-hluchý priestor-modrá č.
Aktívne útočenie v UF aj bránenie
v OF, útočník po spracovaní puku
od hráča z
rohu klziska sa
uvoľňuje s pukom a strieľa na
bránu prípadne doráža puk.
Rotácia hráčov v päťke-brániaci
hráč rozohráva, útočiaci hráč
bráni, strieľajúci hráč
útočí,rozohrávajúci hráč ide k
mantinelu na modrú čiaru,hráč z
modrej čiary strieľa

2. Konspekt TJ - 6. roč

Hlavná časť: Cvičenia na
4
stanovištiach - zaťaženie pri
jednom opakovaní 15"
C) a D) U1 sťahovačka na stojan,
strela a dorážka a U2
manevrovanie s pukom (jadzde
vpred, vzad bočný pohyb a strela
na teč a dorážku.
Útočník po dorazení strely
od
obráncu korčuľuje po vyrazený puk
(ak padne gol tak berie puk za
bránou) a následné pokračuje 1
proti 1. Rotácia hráčov v päťkebrániaci hráč útočí, útočiaci hráč
ide na modrú čiaru a ďalší hráč z
modrej čiary bráni.
5 min.

Záverečná časť:
Prihrávanie a spracovanie puku vo
dvojiciach v pohybe pri
korčuľovani okolo stojankov:
a/ na forhand
b/ na backhand
c/ na korčule

3. Konspekt TJ - 6. roč
Zameranie TJ:
Uvolňovanie sa bez
puku a odoberenie puku
hokejkou

Číslo TJ:

3.

Dátum: Október

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………
10 min.

Úvodná časť:
A) - korčuľovanie vpred a vzad na
malom priestore so zmenou smeru
˗ 1 : 4 - 5, 4 - opakovania (2P, 2Ľ)
B) - vedenie puku na malom
priestore v kruhu
˗ 1 : 4 - 5, 4 - opakovania (2P, 2Ľ)
20 min.

Prípravná časť:
A) - prihrávanie a spracovanie puku
po vykorčuľovaní zpoza brány
˗ 1 : 3 - 4, 4 - opakovania (2P, 2Ľ)
˗ začína sa jazdou vzad, 3 -krát
prihráva
B) - pohybová hra v SP na 10
prihrávok ˗ uvoľňovanie sa s
pukom, obsadzovanie hráčov atď.

16 min.

Hlavná časť:
Prípravná hra ˗ 1 - 1. Tréner
nastreľuje puky a útočiaci hráč sa
snaží zakončiť na bránu.
Brániaci hráč sa snaží odobrať puk
hokejkou (nadvihnutím,
vypichnutím, zametaním atď) a po
odobratí ho prihrať na druhú stranu
(odeľujú kužele) útočiacemu
hráčovi. Jeho úlohou je sa
uvolňovať sa bez puku (byť v
neustálom pohybe), výmena úloh
˗ do 30 sekúnd, 8 opakovaní

3. Konspekt TJ - 6. roč

14 min.

Záverečná časť:
Korčuliarska obratnosť
(zrkadlovo) s 1-1
Hráči na znamenie (pohyb
určeného hráča) korčuľujú v kruhu
na vhadzovanie (zmeny smeru).
Ůtočiaci hráč sa uvoľňuje a po
prihrávke
a obranca sa snaží
odobrať puk hokejkou (povoleným
spôsobom)
˗ výmena úloh

4. Konspekt TJ - 6. roč
Zameranie TJ:
Odoberenie puku hokejkou,
telom a napádanie súpera s
pukom

Číslo TJ:

4.

Dátum: Október

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………
10 min.

Úvodná časť:
A) - korčuľovanie vpred a vzad so
zastavením
˗ 1 : 4 - 5, 4 - opakovania (2P, 2Ľ)
B) - korčuľovanie vpred, vzad na
malom priestore a laterálny pohyb
˗ 1 : 4 - 5, 4 - opakovania (2P, 2Ľ)

10 min.

Prípravná časť:
˗ 1 - 0, - prihrávanie a spracovanie
puku v jazde vpred a vzad,
korčuliarska obratnosť
˗ 1 : 3 - 4, IZ : 30 s, 6 opakovaní
˗ 4 skupiny

24 min.

Hlavná časť:
HCv 1 - 1,
- štart na pohyb útočiaceho hráča
- brániaci hráč prioritne odoberanie
puku hokejkou a pri kontakte
blokovanie hráča telom v bočnom
smere
- úťočiaci hráč sa snaží presadiť
popri mantinely
˗ výmena úloh

HCv 1 - 1,
- štart na znamenie trenera
- brániaci hráč prioritne odoberanie
puku hokejkou a pri kontakte
blokovanie hráča telom v bočnom
smere
- úťočiaci hráč sa snaží presadiť
popri mantinely
˗ výmena úloh

4. Konspekt TJ - 6. roč

16 min.

Záverečná časť:
Prípravna hra 1 - 1,
- útočiaci hráč sa snaží zakončiť,
brániaci hráč sa snaží získať puk
povoleným spôsobom (odoberanie
puku hokejkou až potom kontakt) a
prihrať ho do svojej skupiny,
- nasledujúci hráč korčuľuje poza
bránu a na neho sa naviaže
brániaci hráč (hráč, ktorý, predtým
útočil - napádanie súpera s pukom dôležté nakorčuľovanie a práca s
hokejkou v jednej ruke)
˗ kyvadlová forma, 6 opakovaní

5. Konspekt TJ - 6. roč
Zameranie TJ:
Korčuľovanie a streľba

Číslo TJ:

5.

Dátum: November

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

10 min.

Úvodná časť
Korčuliarska obratnosť - rôzne
spôsoby korčuľovania
jazda vpred, jazda vzad, prechody,
oblúky, laterálny pohyb
2x každé cvičenie
Dôležitá práca s hokejkou pri
jazde priamo vpred aj vzad - v
jednej ruke pred telom!!!!

8 min.

Prípravná časť
Pohybová hra - naháňačky dvojic
cez dvojicu držiacu hokejky
z: 15-20 s
p.o.: 4x

32 min.

Hlavná časť
Skupinový tréning
1. korčuľovanie v oblúkoch
2. preskoky, beh
3. Opakovaná streľba 3x
4. prihrávania a spracovanie puku
vo dvojici v pohybe
5. Opakovaná streľba 3x
o: 1:1-2
z: 5-6 min na stanovišti

5. Konspekt TJ - 6. roč

10 min.

Záverečná časť:
Prípravna hra 2 - 2 s trenérom
nahrávačom
Hrajú 2 hráči proti 2 pričom ich
úlohou je v priebehu 30 (45)
sekúnd streliť čo najviac gólov.
Pomocný hráč (tréner - prihrávač)
nemôže byť za bránkovou čiarou
napádaný.

6. Konspekt TJ - 6. roč
Zameranie TJ:
Vedenie puku, uvoľnovanie
sa s pukom a streľba

Číslo TJ:

6.

Dátum: November

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

8 min.

Úvodná časť
Korčuliarska obratnosť - jazda
vpred, jazda vzad, prechody, a
oblúky,
4x (Ľ a P) bez puku a 2 x s pukom
Dôležitá práca s hokejkou pri
jazde bez puku priamo vpred aj
vzad - v jednej ruke pred telom!!!!
Pri korčuľovaní s pukom bez
miešania!!!!

8 min.

Prípravná časť
Uvoľnovanie sa s pukom pri
mantinely, Cieľom je, aby sa hráč
udržal na puku a uvolnil s pukom
od mantinelu na os ihriska.
Brániaci hráč - hokejka v jednej
ruke, druhá ruka na tele súpera

3x 8 min.

Hlavná časť
hráči sú rozdelení do 3 skupín,
kde sa venujeme vedeniu puku,a
uvoľnovaniu sa s pukom
1. Uvolňovanie sa s pukom 2x, na
dlhú ruku a protismerná klučka so
streľbou a zakončením na bránu
2. Vedenie puku a uvolňovanie sa
s pukom na malom priestore,
krytie puku, manévrovanie atď.
3. Vedenie puku so zakončením
(streľbou)
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5 min.

Hlavná časť:
Dynamické korčuľovanie bez
puku a s pukom - 1:10, CP, 2x bez
puku a 2x s pukom - striedať strany

15 min.

Záverečná časť:
Prípravna hra 1-1 v kruhu
so zakončením a pomocnou
prihrávkou od spoluhráčou
z: 25-30 s
o: 1:2-3

7. Konspekt TJ - 6. roč
Zameranie TJ:
Odoberanie puku hokejkou,
obsadzovanie hráča bez
puku

Číslo TJ:

7.

Dátum: December

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

10 min.

Úvodná časť
Korčuliarska obratnosť/agilita
bez puku - jazda vpred, jazda
vzad, lateralny pohyb, prechody a
oblúky.
Dôležitá práca s hokejkou pri jazde
bez puku priamo vpred aj vzad - v
jednej ruke pred telom!!!!
Nohy neustále v pohybe.
4x bez puku

10 min.

Prípravná časť
Pasívne bránenie brániacich
hráčov v Hsi 1-1. Dôráz na pohyb
brániaceho hráča a vzdialenosť od
útočiaceho hráča. Hokejka pri
bráneni v jednej ruke.
Výmena postov

15 min.

Hlavná časť
HSi 1-1:
Cvičenie začína, keď brániaci hráč
berie puk z rohu ihriska a
vykorčuľováva popri mantinely.
Nastáva odoberanie puku
hokejkou/telom pričom hráč s
pukom sa snaží odohrať puk
(tréner alebo hráč na opačnej
strane ihriska). Následne
vykorčuľovanie za modrú čiaru a
HSi 1-1. Výmena postov.

7. Konspekt TJ - 6. roč

8 min.

Hlavná časť
Dynamické korčuľovanie bez
puku so smenami smeru - 1:10,
CP, 4x bez puku - striedať strany

17 min.

Záverečná časť
Prípravna hra 1-1 s 2 žolíkmi/
prihrávačmi:
Zakončenie je možné až po 2
prihrávkach od žolíka/prihrávača
Dôraz na obsadzovanie hráča s a
bez puku
zaťaženie 20-30s

8. Konspekt TJ - 6. roč
Zameranie TJ:
Odoberanie puku hokejkou,
obsadzovanie hráča bez
puku

Číslo TJ:

8.

Dátum: December

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

10 min.

Úvodná časť
Korčuliarska obratnosť/agilita
bez puku/s pukom - jazda vpred,
jazda vzad, lateralny pohyb,
prechody a oblúky.
Dôležitá práca s hokejkou pri jazde
bez puku priamo vpred aj vzad - v
jednej ruke pred telom!!!!
Nohy neustále v pohybe.

2 x 8 min.

Prípravná časť
a/ odoberanie puku hokejkou, Hsi
1-1
b/ prihrávanie a spracovanie puku

2 x 15 min.

Hlavná časť
2 x prípravna hra:
a/ Hsi 2-2 pred bránkou žolík/
prihrávač za bránkou
Dôraz na obsadzovanie hráča bez
puku
b/ 1-1 v rohu ihriska na malom
priestore
Dôraz na odoberanie puku
hokejkou a telom

8. Konspekt TJ - 6. roč

7 min.

Záverečná časť
Streľba ú/o diferencovane:
a/ streľba obráncovia
b/ streľba útočníci

9. Konspekt TJ - 6. roč
Zameranie TJ:

Číslo TJ: 9.
Vedenie puku a uvoľnovanie
sa s pukom
Dátum: Január

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

12 min.

Úvodná časť
Korčuľovanie a vedenie puku
rôzne spôsoby, kľučka, obrat,
forhend, bekhend, prihrávky

4 x 8 min.

Hlavná časť
Skupinový tréning:
1. Korčuliarska obrantnosť bez
puku/ s pukom na malom priestore
2. 1-0 uvoĺňovanie sa s pukom
zakončenie, clonenie, tečovanie
3. Manévrovanie s pukom rôzne
spôsoby korčulovania na malom
priestore
4. Prípravna hra 1-1 v rohu, krytie
puku,odoberanie puku, zakončenie

16 min.

Záverečná časť
Prípravná hra 2-2 s vypomocnou
prihrávkou - komukoľvek vo
svojom družstve

10. Konspekt TJ - 6. roč
Zameranie TJ:

Číslo TJ: 10.
Vedenie puku a uvoľnovanie
sa s pukom
Dátum: Január

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

12 min.

Úvodná časť
Korčuľovanie a vedenie puku
súčasne dvaja hráči proti sebe
rôzne spôsoby korčuľovania,
sledovanie spouhráča, klamlivý
pohyb, kľučka, bogna jazda vzad

4 x 8 min.

Hlavná časť
Skupinový tréning:
1. Agility (korčuliarska obratnosť na
malom priestore) s pukom +
prihrávky
2. Prípravna hra 1-1 po spracovaní
puku pri mantinely
3. 1-0 uvoľňovanie sa s pukom
clonenie, teč, dorážka
4. Krytie puku pri mantinely "silný
na puku" manévrovanie

16 min.

Záverečná časť
Prípravná hra 2-2 (4-4) na malom
priestore s vypomocnou
prihrávkou o 2 prihrávačov prihrávači nemôžu byť napádaný

11. Konspekt TJ - 6. roč
Zameranie TJ:
Obranné herné činnosti
jednotlivca - odoberanie
puku atď.

Číslo TJ:

11.

Dátum: Február

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

8 min.

Úvodná časť
Korčuľovanie a vedenie puku
dvojoporové postavenie - vpred a
vzad, krátky dribling, obraty
IZ: 12"
IO: 1:3
p.o.: 8x

8 min.

Prípravná časť
Korčuľovanie + HČJ 1-1
bez puku, s pukom
kopírovanie pohybu
práca hokejky, rozostup
IZ: 12"
IO: 1:3
p.o.: 4x s pukom, 4x bez puku

24 min.

Hlavná časť
a/ herné cvičenie 1 - 1 dôraz na
odoberanie puku /zametaním,
vypichnutím/
b/ prípravná hra 1-1 po nastrelení
puku od trénera. Dôraz na obranné
postavenie hráčov a obranné HČJ odoberanie puku hokejkou,
blokovanie striel atď.

11. Konspekt TJ - 6. roč

20 min.

Záverečná časť
Prípravná hra 1-1
a/ na brankárov
b/ na malé bránky, stojany alebo
pneumatiky
pomocná prihrávka

12. Konspekt TJ - 6. roč
Zameranie TJ:
Obranné herné činnosti
jednotlivca - odoberanie
puku atď.

6 min.

Číslo TJ:

12.

Dátum: Február

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

Úvodná časť - hra 10-10 na celé ihrisko bez pravidiel
8 min.

Prípravná časť
Nácvik hry telom:
a) ťahanie /hokejkou/
b) pretlačenie /ramenom/
IZ: 12"
IO: 1:2
p.o.: 4x a 3x

24 min.

Hlavná časť
Pcv2: HČJ 1-1
a/ rugby - položiť loptu medzi
stojany IZ:20" IO:1:4
b/ 1-1 odoberanie puku

14 min.

Hlavná časť
Prípravná hra 3-3
družstvo, ktoré odoberie puk
hokejkou alebo telom /povoleným
spôsobom/ získava 2 body. Určíme
víťaza v obrannej a v góloch.
IZ: 30"
IO: 1:2-3

12. Konspekt TJ - 6. roč

8 min.

Záverečná časť
Korčuľovanie + nácvik hry do
tela
dve päťky oproti sebe - štart zastavenie-hra telom-štart
Začíname z menšej vzdialenosti a
potupne ju zvačšujeme
IZ: 15"
IO: 1:4
p.o.: 6x

13. Konspekt TJ - 6. roč
Zameranie TJ:
Útočné herné činnosti
jednotlivca - streľba,
uvoľnovanie sa s pukom

Číslo TJ:

13.

Dátum: MAREC

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

10 min.

Prípravná časť
Korčuľovanie:
a/ jazda vpred
b/ jazda vzad
c/ prechody
IO: 1:3
p.o.: 4x

32 min.

Hlavná časť
Skupinový tréning:
a/ streľba ťahom 2x,
b/ 2x zakončenie, po vedení puku,
po prihrávke
c/ 3x zakončenie
d/ streľba, clonenie, teč 3x po sebe
IO: 1:3

18 min.

Hlavná časť
Prípravná hra 3-3/2-2
obmedzený počet prihrávok na 3 a
potom musí nasledovať streľba na
bránu. Dôraz na uvolňovanie sa s
pukom, bez puku a streľbu.
IZ: 40"
IO: 1:3

14. Konspekt TJ - 6. roč
Zameranie TJ:
Útočné herné činnosti
jednotlivca - streľba,
uvoľnovanie sa s pukom

Číslo TJ:

14.

Dátum: MAREC

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

10 min.

Prípravná časť
Korčuľovanie:
IO: 1:3-4
p.o.: 4x bez puku
4x bez puku a 4x s pukom

10 min.

Hlavná časť
Prípravné cvičenie 1-0:
založenie útoku, streľba, tečovanie,
clonenie, dorážanie a následne
uvoľňovanie sa bez puku
IO: 1:3

12 min.

Hlavná časť
Herné cvičenie 1-1:
Založenie útoku od obráncu,
uvoľnovanie sa bez puku od
útočnika - transition do hernej
situácie 1-1
Dôraz:
- odoberanie puku hokejkou
obráncovia
- uvoľnovanie sa s pukom a streľba
útočnici
IO: 1:3

14. Konspekt TJ - 6. roč

12 min.

Hlavná časť
Herné cvičenie 1-1:
presadiť sa natlačením, vytvárať
tlak na hráča s pukom, následná
a k c i a 2 - 1 s p o z a b r á n k y,
uvoľňovanie sa bez puku.
Dôraz na zakončenie: 2. akcia
začína, keď puk drží brankár alebo
padne gól…..
IO: 1:3

16 min.

Záverečná časť
Prípravná hra 1-1 / 2-2 / 3-3
po 10 sekundách sa pridávajú ďalší
hráči
IO: 1:3
IZ: 40 s

