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Co je to florbal

Florbal je kolektivní halový sport. Hraje se s lehkým dutým plastovým 
míčkem. Při standardní herní situaci je z každého týmu na hřišti v 
jeden moment pět hráčů v poli a jeden brankář. Hráči při hře používají 
speciální florbalové hole (tzv. florbalky) a snaží se vstřelit protivníkovi 
gól. Brankáři žádnou hůl nepoužívají, chytají pouze svým vlastním 
tělem, zejména rukama a nohama.



Školní florbalová liga (ŠFL), co to je a proč 

vlastně projekt vznikl

Stanovené cíle:
• Chlapci a dívky ve věku 8-13 let (3.-7. třída základní 

školy)

• Prevence kriminality a užívání drog mládeže

• Využití volného času

• Přivést děti k aktivnímu životnímu stylu
• Získání respektu k ostatním a učení se spolupráci



Osm zakladatelů ligy:

• 2. ZŠ – Medvědi

• 4. ZŠ - Nosorožci

• 7. ZŠ - Jeleni

• 8. ZŠ - Vlci

• 12. ZŠ - Hadi

• 14. ZŠ - Žraloci

• ZŠ Kamenné Žehrovice –

Opice

• ZŠ Tuchlovice – Kozlové

Desatero mladého florbalisty:

1. Budu hrát čestně

2. Budu dobrým kamarádem všem svým 

spoluhráčům

3. Budu si vážit svého soupeře

4. Nebudu užívat drogy a jiné toxické látky

5. Nebudu kouřit.

6. Nebudu zanedbávat tréninky

7. Na hřišti budu podávat maximální výkon

8. Budu dodržovat kázeň na hřišti

9. Budu respektovat rad trenéra

10. Budu neustále zlepšovat svou technickou i 

fyzickou zdatnost

Další info:



Já a ŠFL

Na ŠFL, jsem se poprvé dostal ke styku s florbalem.

Postupem času jsem byl čím dál tím víc důležitý pro svůj 

tým. 

Když už jsem byl moc starý na to abych mohl pomáhat 

týmu, dostal jsem nabídku na to, abych na ŠFL 

pokračoval jako rozhodčí.



Doplňující obrázky ke snímku: Já a ŠFL



4. ZŠ na ŠFL

4. ZŠ byla v tomto projektu od úplného začátku.

Každý ročník patří mezi favority. 

Pokaždé byla na stupni vítězů.

Doufám že to na naší škole neskonč, protože můžu vidět ty 

šťastné obličeje všech malých talentů.



Děkuji za pozornost.


