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5.8. 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

 

VZDĚLÁVACÍ OBOR 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

5.8.1. 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: 

   Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a zdraví. 

    Napomáhá rozvoji zdravého životního stylu a podporuje tělesnou a duševní pohodu. Žáci si osvojují nové pohybové dovednosti, učí se jednat 

podle pravidel a jsou vedeni ke kladnému vztahu k pohybovým aktivitám a sportu. Hlavně však umožňuje žákům poznat vlastní pohybové 

možnosti, přednosti i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe a jiných a aktivně je využívat  nebo cíleně 

ovlivňovat.Velký důraz je přitom kladen na zdravotní tělesnou výchovu, koordinační a regenerační cvičení. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: 

   Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná 

výchova, do níž patří i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí a do života  

školy. 

   Výchova ke zdraví učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení ve složce sociální, psychické a fyzické a být za ně odpovědný. Žáci si 

upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a 

čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. 

   Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje jednak k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, dále k poznání účinků konkrétních 

pohybových činností na pohybovou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Důležité pro pohybové vzdělání je rozpoznávání a rozvíjení 

pohybového nadání, které předpokládá rozlišení činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a 

jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení – v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. 

 

   Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. – 9. ročníku v hodinové dotaci dle učebního plánu. Výchova ke zdraví je 

integrovaný předmět s Výchovou k občanství s názvem vyučovacího předmětu Občanská a Rodinná výchova. Celková povinná časová dotace 

dle učebního plánu. 

   Výuka probíhá v tělocvičně, na hřišti, v bazénu i v přírodě. 
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VYUČOVACÍVO PŘEDMĚTU   TĚLESNÁ VÝCHOVA: 

 

 

  KOMPETENCE K UČENÍ 

 

- vedeme žáky k osvojování nových pohybových dovedností, kultivovanosti pohybového projevu, k ovládnutí  a využívání různého 

sportovního náčiní a nářadí 

- učíme správnému držení těla 

- seznamujeme je s návody pro pohybovou prevenci i korekci jednostranného zatížení nebo svalového oslabení 

- podporujeme rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti pro zdravý rozvoj žáka 

- učíme uplatňovat osvojené pohybové dovednosti v různém prostředí a s různými účinky  

- vedeme žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti 

- motivujeme ke kladnému prožívání osvojované pohybové činnosti jako prostředku k překonávání aktuálních negativních tělesných 

či duševních stavů a zdravotní prevence pro vytváření trvalého vztahu k pohybovým aktivitám 

- učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

                            

 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

                

- vedeme k využití vlastního úsudku a zkušeností k řešení problému 

- učíme žáky uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí 

- podporujeme tvořivost, samostatnost a logické myšlení 

 

 KOMPETENCE  KOMUTATIVNÍ 

 

- podporujeme zásady fair play jednání ve hře 

- vedeme k přátelské komunikaci mezi žáky 

- důsledně dbáme na dodržování pravidel Školního řádu 

- seznamujeme, kde možno získat informace o Tv a sportu 

- učíme rozeznat vliv pohybové aktivity na zdraví a práceschopnost člověka 
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 KOMPETENCE  SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

- učíme žáky uvědomovat si význam sociálních vztahů a rolí ve sportu 

-    učíme chápat základní role a hráčské funkce v družstvu a dokázat je udržovat v utkání 

- podílíme se na vytváření příjemné atmosféry ve skupině 

- upevňujeme dobré mezilidské vztahy 

- v žácích podporujeme zdravou sebedůvěru  

 

  KOMPETENCE  OBČANSKÉ 

 

- zdůrazňujeme škodlivý vliv kouření, pití alkoholu a požívání drog na zdraví a pohybovou výkonnost 

- vedeme k ekologickému chování při Tělesné výchově a sportu v přírodě 

- učíme, jak ošetřit drobná poranění a přivolat pomoc 

- vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem 

- umožňujeme žákům  se aktivně zapojovat do sportovních aktivit 

 

 

  KOMPETENCE  PRACOVNÍ 

 

- důsledně vedeme žáky  k dodržování vymezených pravidel, k ochraně zdraví a k plnění svých povinností 

- vytváříme návyk pravidelného využívání pohybových činností různého zaměření v každodenním životě 
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VZDĚLÁVACÍ  OBSAH VZDĚLÁVACÍHO OBORU  TĚLESNÁ  VÝCHOVA   

Tělesná výchova       

1. stupeň  

Očekávané výstupy – 1. období 

 2.1.   spojuje pravidelně každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

 2.2.   zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 

usiluje o jejich zlepšení 

 2.3.   spolupracuje při jednotlivých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

 2.4.   uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy 

 2.5.   reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci 

Očekávané výstupy – 2. období 

 2.6.   podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje  kondičně zaměřené činnosti;  projevuje přiměřenou 

samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 

 2.7.   zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým 

oslabením 

 2.8.   zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her 

 2.9.   uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

 2.10.  jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti 

 2.11.  jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně 

reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví 

 2.12.  užívá při pohybové činnosti základní osvojené tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

 2.13.  zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy 

 2.14.  změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky 

 2.15.  orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně 

získá informace 

 2.16 (Tv-5-1-11) adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní 

plavecké dovednosti 

 2.17 (Tv-5-1-12) zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM                                                                                           2022-2023                          Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 

                                                                                                                                                          dle RVP2021 

 

 314 

 

 

   2. stupeň 

Činnosti ovlivňující zdraví   

Očekávané výstupy  

 3.1.   aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a konkrétním 

účelem 

 3.2.   usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

 3.3.   samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly 

 3.4.   odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům 

o znečištění ovzduší 

 3.5.   uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná 

nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 4.1.   zvládá v souladu s individuálními potřebami osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 

 4.2.   posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

 5.1.   užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu 

 5.2.   naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky 7.2.    

 5.3.   dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

 5.4.   rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 

 5.5.   sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 5.6.   zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a 

soutěže 

 5.7.   zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 
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Zdravotní tělesná výchova 

   1. stupeň 

Očekávané výstupy – 1. období 

 6.1.   uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy 

 6.2.   zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením 

 

Očekávané výstupy – 2. období 

 6.3.   zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním 

počtu opakování 

 6.4.   zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele 

 6.5.   upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

 

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti 

Očekávané výstupy – 2. stupeň 

 7.1.   uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

 7.2.   zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 

oslabením, usiluje o jejich optimální provedení 

 7.3.   aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

2.4.   Dokáže dodržet základní pravidla bezpečného chování a 

hygieny 
Základní zásady bezpečného chování a pohybu při TV a 

sportu 

Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, 

vhodné oblečení a obutí 

P 20 Mu Lidské vztahy 

P 27 E  Vztah člověka k 

prostředí 

2.5.  Reaguje na základní pokyny, povely a gesta učitele Základní tělovýchovné pojmy, smluvené signály, povely, 

organizace prostoru a činností 

 

2.9. Ošetří drobná poranění, přivolat po- 

         moc      
Ošetření drobných poranění P 27 E Zdraví 

2.1.  Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví Význam pohybu pro zdraví  
2.2.  Zvládá v souladu s individuálními  před-                    

poklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo 

činnosti  prováděné ve skupině 

Rytmické a kondiční formy cvičení (žebřiny, lavičky, 

lana, švihadla, plné míče, bedna, tyč), cvičení s hudbou 

nebo rytmickým doprovodem 

 

2.2  Zvládá  základní estetické držení těla Správné držení těla  
2.6. Zvládá základní techniku běhu, skoku do  

      dálky a hodu míčkem  
Běh na 20 – 50 m, základy nízkého a polovysokého startu 

Skok do dálky 

Hod míčkem z místa a z chůze 

 

2.3.  Zvládá správnou techniku hodu míčem 

        Chápe činnosti s míčem jako vhodné     

        emotivní činnosti, využívá je 

        v pohybovém režimu 

Držení míče jednoruč i obouruč, manipulace s míčem-

základní přihrávky rukou a nohou 

 

2.11  Pracuje s jednoduchými pravidly hry Soutěživé hry  
2.2.  Předvede kotoul, prosté skoky snožmo z trampolínky a 

základy gymn. odrazu 

         

Akrobacie: kotoul, přeskok, ručkování na hrazdě, chůze 

s dopomocí na kladince 

 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a zdraví Tělesná výchova                1.-2. Mgr. Jakoubě 
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2.1. Rozvíjí další funkce pohybu ve zdravém životním 

stylu 

Rozvoj zdatnosti, dovedností, regenerace, kompenzace 

jednostranného zatížení, vyrovnávání oslabení   

 

2.4. Dbá na základní pravidla hygieny a bezpečnosti při 

pohybových činnostech   

Základní zásady bezpečného chování a pohybu při TV a 

sportu 

Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, 

vhodné oblečení a obutí 

 

2.2. Pozná základní pojmy spojené   

s novými pohybovými činnostmi a prostředím   

Terminologie 

Základní záchrana a dopomoc  při gymnastickém cvičení 

 

2.6. Dokáže uplatnit kondičně zaměřené činnosti, 

realizuje pravidelný pohybový režim 

Základní tělesné parametry pro zdraví i pohybovou 

činnost, příprava organismu před cvičením 

 

2.8. Používá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti,  

Cvičení protahovací a napínací, rychlostně silová, 

vytrvalostní, pro rozvoj kloubní pohyblivosti a pohybové 

obratnosti, dechová, kompenzační, pro správné držení 

těla, vyrovnávací, psychomotorická, motivační, tvořivá 

 

2.9.  Dbá na hygienu a bezpečné chování        při 

sportování, umí ošetřit i větší poranění, přivolat lékaře        
Hygiena, ošetření poranění, přivolání pomoci 27 E  Zdraví 

2.16 Adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje  

         hygienu plavání 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní 

plavecké dovednosti 
spolupráce s plaveckou 

školou 
2.17 Zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 

plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti 
Základy plaveckého stylu „prsa“ a „kraul“ spolupráce s plaveckou 

školou 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

2.4.   Dokáže dodržet základní pravidla bezpečného chování a 

hygieny 
Základní zásady bezpečného chování a pohybu při TV a 

sportu 

Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, 

vhodné oblečení a obutí 

P 20 Mu Lidské vztahy 

 

P 27 E Zdraví 

2.5. Reaguje na základní pokyny, povely a gesta učitele Základní tělovýchovné pojmy, smluvené signály, povely, 

organizace prostoru a činností 

P 20 Mu Lidské vztahy 

 
2.10. Ošetří drobná poranění, přivolat pomoc      Ošetření drobných poranění P 27 Zdraví 
2.1. Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví Význam pohybu pro zdraví  
2.2. Zvládá v souladu s individuálními předpoklad jednoduché 

pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné 

ve skupině 

Rytmické a kondiční formy cvičení (žebřiny, lavičky, 

lana, švihadla, plné míče, bedna, tyč), cvičení s hudbou 

nebo rytmickým doprovodem 

 

2.2  Zvládá  základní estetické držení těla Správné držení těla  
2.6. Zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu 

míčkem  
Běh na 20–50 m, základy nízkého a polovysokého startu 

Skok do dálky 

Hod míčkem z místa a z chůze 

 

2.3. Zvládá správnou techniku hodu míčem 

        Chápe činnosti s míčem jako vhodné emotivní činnosti, 

využívá j v pohybovém režimu 

Držení míče jednoruč i obouruč, manipulace s míčem-

základní přihrávky rukou a nohou 

 

2.11  Pracuje s jednoduchými pravidly hry Soutěživé hry  
2.2. Předvede kotoul, prosté skoky snožmo z trampolínky a 

základy gymn. odrazu 
Akrobacie: kotoul, přeskok, ručkování na hrazdě, chůze 

s dopomocí na kladince 

 

2.1.  Rozvíjí další funkce pohybu ve  zdravém  

životním stylu 

Rozvoj zdatnosti, dovedností, regenerace, kompenzace 

jednostranného zatížení, vyrovnávání oslabení   

P 27 E Ochrana zdraví 

2.4.  Dbá na základní pravidla hygieny a bezpečnosti 

při pohybových činnostech   

Základní zásady bezpečného chování a pohybu při TV a 

sportu 

Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, 

vhodné oblečení a obutí 

P 20 Mu  Lidské vztahy 

P 27 E Ochrana zdraví 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a zdraví Tělesná výchova                3. Mgr. Jakoubě 
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   2.10.Pozná základní pojmy spojené s novými 

pohybovými činnostmi a 

prostředím 

Tělocvičné názvosloví 

Základní záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení 

 

2.6.Dokáže uplatnit kondičně zaměřené činnosti, 

realizuje pravidelný pohybový režim 

 

Základní tělesné parametry pro zdraví i pohybovou 

činnost, příprava organismu před cvičením 

 

2.8. Používá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti, 

2.8. Pozná základní pojmy související s funkcemi her, 

pravidly a používaným náčiním 

Cvičení protahovací a napínací, rychlostně silová, 

vytrvalostní, pro rozvoj kloubní pohyblivosti a pohybové 

obratnosti, dechová, kompenzační, pro správné držení 

těla, vyrovnávací, psychomotorická, motivační, tvořivá 

 

  2.9.  Dbá na hygienu a bezpečné chování        při 

sportování, umí ošetřit i větší poranění, přivolat lékaře        
Hygiena, ošetření poranění, přivolání  

pomoci 

P 20 Mu Lidské vztahy 

P 27 E Ochrana zdraví 
2.2. Zvládá gymnastické pohybové činnosti v  

přesném provedení 
Kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou, roznožka a skrčka  

2.2. Dovede pohybem vyjádřit melodii a rytmus            Rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou nebo 

rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu 

 

2.2. Chápe význam vytrvalostního a rychlého běhu pro 

rozvoj zdatnosti 
Vytrvalý běh do 1000 m 

Rychlý běh do 50 m 

 

 2.14. Změří a zapíše  pohybové výkony a 

           porovná je s předchozími  
Základní způsoby měření a zaznamenání výkonů  

2.2. Zvládá základní techniku skoku do výšky a do dálky, 

hodu míčkem 
Skok do výšky, do dálky 

Hod míčkem z rozběhu 

 

2.13. Upraví doskočiště, připraví start  

běhu a vydá povely pro start 
Příprava doskočiště, startu běhu 

Základní startovací povely 

 

2.11.  Uvědomuje si význam sportovních her  

 pro rozvoj herních dovedností 
Manipulace s míčem  

2.12.  Zvládá konkrétní hry se zjednodušenými  

 pravidly a dovede je využívat 
Minifotbal, minibasketbal, miniházená  

2.13. Chápe základní role a hráčské funkce v 

družstvu a dodržuje je v utkání 
Jednání v duchu fair play P 20 Mu Lidské vztahy 

2.17 Zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 

plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti 
Základy plaveckého stylu „prsa“ a „kraul“ spolupráce s plaveckou 

školou 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: Tv 1. období: žák 

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost 

TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny základní hygienické návyky při pohybových 
aktivitách 

TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 

- projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám 

- zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

-tělesná výchova 
Učivo  Průřezová témata 

1.9. uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických 

disciplínách 

1.12. zvládá aktivně osvojené pojmy a  

        dovednosti 

- reaguje na základní pokyny, signály a gesta 

učitele 

1.10.zvládá aktivně techniku nízkého a polovysokého 

startu  

 

 

1.10.zvládá aktivně zákl. techniky  

        běhů skoků a hodů 

 

1.8. zvládá upravit doskočiště, připravit start, vydat 

startovní povely 

 

1.9. dokáže uplatnit pravidla hygieny a bezpečného 

chování ve sportovním prostředí, při sport. hrách 

1.8. zvládá základní pojmy při sport. hrách 

1.9.  dovede rozeznat výsledek utkání 

 

1.6. zvládá poskytnout základní dopomoc a  

       záchranu při cvičení        

 

Běh: 

-průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti 

s vytrvalosti 

-běžecká abeceda 

-základní techniky běhů, skoků, hodů 

-běh 60m 

-nízký a polovysoký start -startovní povely 

-základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů 

Skok: 

-průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a 

obratnosti 

-skok do dálky s rozběhem /odraz z pásma/ 

-skok do dálky s rozběhem /postupně odraz z břevna/ 

-základy měření rozběhu 

Běh: 
-vytrvalý běh na dráze 600 m 

-vytrvalostní běh v terénu 12-15min 

-pravidla her-základní org. losování, zahájení, počítání 

skóre, ukončení utkání 

Gymnastika: 

-základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, 

trupu, názvy použ.nářadí a náčiní 

-základní záchrana a dopomoc při gymn.cvičení 

-průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, 

obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů 

 

Lidské vztahy – slušné 

chování  

P 20 Mu 

 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Tělesná výchova Tělesná výchova 4. 5.  Bc. Pondělíčková 
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- předvede kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou s dopomocí 

1.10.zvládá tělocvičné názvosloví, 

        cvičí podle popisu a nákresu 

1.11.připraví pro třídu nenáročné pohybové činnosti a 

soutěže 

 

 1.6. zvládá základní gymn. odraz můstku 

- předvede roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající 

výšky 

1.7. zařazuje do pohyb. režimu korektivní cvičení 

 

1.6. zvládá chůzi na lavičce bez dopomoci 

  - předvede základy šplhu 

 

2.4. snaží se samostatně o estetické držení  

       těla 

2.5. upozorní na činnosti, které jsou  

       v rozporu s jeho oslabením  

2.3. reaguje na hezký i nezvládnutý pohyb 

1.10. zvládá základy estetického pohybu a  

         jeho částí i obměnami 

- zvládá základy tance založené na kroku poskočném, 

přísunném, přeměnném, základy cv. s náčiním 

1.9.uvědomuje si různá nebezpečí při hrách  

      a snaží se jim za pomoci učitele  

      zabránit 

1.8. zvládá konkrétní hry se   

       zjednodušenými pravidly 

 

Akrobacie: 

-kotoul vpřed a jeho modifikace 

-kotoul vzad a jeho modifikace 

-průpravná cvičení pro stoj na rukou 

-stoj na rukou s dopomocí   

-hod míčkem 

-skok z místa aj. 

-průpravná cvičení pro nácvik gym. odrazu z můstku 

-skrčka přes kozu /bednu/, z trampolínky /můstku/ 

-roznožka přes kozu našíř odrazem z trampolínky 

/můstku/  

-chůze po lavičce bez dopomoci s různými obměnami 

-šplh do výšky 4m /tyč/ 

 

-základní hudebně-pohybové vztahy 

 

-základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 

polohách 

- změny poloh, obměny tempa a rytmu 

-základy tance 

 

-základy cvičení s náčiním /šátek, míč, švihadlo/ při 

hudebním doprovodu  

Pohybové hry 

-základní pojmy, pravidla, funkce her variace her jednoho 

druhu     

-pohybové hry s obměnami 

-sportovní hry – využití náčiní – míč 

- vybíjená  

- minifotbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 27 E životní prostředí 

 

 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM                                                                                           2022-2023                          Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 

                                                                                                                                                          dle RVP2021 

 

 323 

 

 

 

- zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a 

využívá je podle zjednodušených pravidel 

- reaguje na hráčské funkce v družstvu 

 

1.11. uplatňuje zásady fair play 

1.11. zvládá pravidla her a soutěží 

         - respektuje opačné pohlaví při  

            pohybových hrách 

 

1.14. změří základní pohybové výkony 

1.15. orientuje se v informačních zdrojích 

 

 

           -  přihrává jednoruč, obouruč,  

           -  přihrávka vnitřním nártem 

- chytání míče 

- jednoruč, obouruč, tlumení míče vnitřní 

stranou nohy 

- jednání při hře 

- běh,hod,skok 

- vytrvalostní běh 

- vedení míče 

- střelba na koš 

- pohyb s míčem 

- pohyb bez míče 

- průpravné sport.hry 

- udržet míč pod kontrolou 

 

 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: Tv 2. období: žák  

TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb do denního režimu 

TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením 

TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností 

TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti  

TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti 

TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play 

- zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla 

- zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky 
na odstranění únavy 
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Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.- 7. Bc. Bárta 

 

Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 

3,1; 3,4  

- Chápe význam jednotlivých druhů cvičení. - Ví o svých 

pohybových přednostech. 

3,2- Uplatňuje správné způsoby držení těla. 

 - Dokáže bez problémů napodobovat předcvičované cviky. 

3,3 - Dokáže podle slovních povelů provádět různé protahovací 

cviky. 

3,2- Uvědomuje si potřebnost rozvoje zdatnosti svého 

organismu. 

7,1; 7,2; 7,3 

6,2- Zvládá základní techniku speciálních cvičení. 

 6,1- Reaguje na pokyny učitele a sám opravuje chybné 

provádění cviku. 

- Zvládá jednoduché pohyby jednotlivce i chování ve skupině 

1) Průpravná, kondiční a koordinační cvičení 

Správné držení těla při stoji, sedu a v pohybu. 

Příprava organismu pro různé pohybové činnosti. 

Základní technika jednotlivých strečinkových cviků. 

Rozvoj základních kondičních a koordinačních 

předpokladů (rychlost, obratnost, síla a vytrvalost). 

 

Kompenzační cvičení pro vyrovnání svalových 

oslabení. 

Cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti. 

 

5,2; 3,3 

 - Předvede kotoul vpřed i vzad. 

- Zvládá prosté skoky z trampolíny vpřed i vzad do stoje 

spojného 

- Předvede roznožku, skrčku a odbočku 

- Dovede stoj na rukou, přemet stranou. 

- Zvládá náskok do vzporu na hrazdě a na kruzích 

2) Gymnastika 

- Prostná – kotoul vpřed i vzad, stoj na rukou, přemet 

stranou 

- Přeskoky-odraz z trampolíny, roznožka přes kozu 

našíř, skrčka přes kozu našíř, překonání švédské 

bedny,  

- Hrazda-náskok do vzporu, výmyk, komíhání ve svisu 

- Kruhy-komíhání ve svisu, svis vznesmo, houpání s 

obraty 

- Švihadlo-skok snožmo, po jedné noze, střídavě 

- Posilování vlastní vahou těla 

 

4,1;  4,2 

- Zvládá techniku pádu. 

- Dokáže se vyvarovat nebezpečí úrazu při pádu. 

3) Úpoly 

- Principy uvolňování a zpevňování těla. 

- Uvědomování si těžiště a přenos energie. 

 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM                                                                                           2022-2023                          Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 

                                                                                                                                                          dle RVP2021 

 

 325 

- Je schopen reagovat na pohyby soupeře a vyvarovat se ztráty 

rovnováhy nebo pádu. 

- Chápe techniky tlumení pádu. 

- Rozumí následkům zneužití bojových činností 

-  Jedná v duchu fair-play 

- Přetah, přetlaky, úpolové odpory 

- Pády (vzad skulením, kotoul přes rameno). 

- Střehové postoje. 

3,5;  5,1; 5,2;  5,5;  5,7 

- Pozná základní pojmy související s během a skoky a hody. 

- Zvládá základní techniky běhu atletické abecedy, techniky 

skoku a hodu 

- Chápe běh jako důležitou činnost pro rozvoj zdatnosti 

- Dokáže rozvrhnout síly na stanovený úsek běhu. 

- Připraví doskočiště, běžeckou dráhu, start běhu (bloky) 

- Pozná startovní povely 

- Reaguje na základní pokyny a povely při činnosti a její 

organizaci 

4) Atletika 

Běh - rychlostní 60m, 100 m,      - vytrvalostní 1000 

m, 1500 m,  

      - štafetový 

      - překážkový 

- Skok - do dálky, do výšky 

- Hod - hod kriketovým míčkem 

 

 

4,1; 5,3;  5,4 

- Pochopí pravidla smysl a cíl hry 

- Chová se účelně pro dosažení cíle hry 

- Týmově spolupracuje s ostatními na dosažení cíle 

- Snaží se o fair-play a správné užívání pravidel  

5) Pohybové hry 

- Hry pro osvojení různých způsobů lokomoce 

- Hry pro manipulaci s různými druhy náčiní 

- Hry pro ovlivnění kondičních a koordinačních 

schopností 

- Hry pro rozcvičení a zahřátí organismu 

- Hry pro rozvoj pohybové představivosti 

- Kontaktní hry 

 

4,1; 5,3;  5,4; 5,6 

- Chápe herní role a funkce v týmu 

- Je schopný spolupracovat v týmu 

- Pozná základní pravidla sportovních her a gesta rozhodčích 

- Uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny  

- Dokáže přípravit hřiště k utkání. 

- Zvládá organizaci utkání 

- Zvládá základní herní činnosti ve fotbale 

- Ovládá základní techniku driblinku u basketbalu a střelbu na 

6) Sportovní hry 

- FOTBAL - utkání, pravidla. 

Herní kombinace, herní činnosti jednotlivce útočné a 

obranné (vedení, přihrávání, zpracování, obcházení, 

střelba, obsazování prostoru, odebírání míče, bránění 

protihráče). Hra brankáře 

- BASKETBAL - utkání, pravidla  

Územní a osobní obrana. 

Útočné a obranné kombinace. 
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koš z místa i po dvojtaktu 

- Podává a přijímá podání ve volejbale. 

- Zvládá jednoduchou přihrávku horem ve volejbale. 

- Pozná způsoby pohybu a držení hokejky ve florbale a ovládá 

základní herní činnosti. 

- Respektuje pravidla bezpečnosti ve florbale (pohyby hokejky, 

přilba brankáře) 

- je schopen připravit hřiště pro nohejbal (síť, její uchycení a 

správná výška), umí podat, přijmout podání a přihrát. 

- Pozná techniku hodu a chytání létajícího disku ve frisbee. 

- Rozumí rozdílům různých her i jejich podobnostem 

- Ovládá základní rozhodování při hře 

Herní činnosti jednotlivce (driblink, přihrávání, 

střelba, doskok, bránění, odebírání míče). 

Dvojtakt, střelba zblízka a z dálky 

- VOLEJBAL - utkání, pravidla 

Různé druhy úderů. 

Přihrávání, servis, smeč, blok, příjem. 

Utkání minivolejbalu. 

- FLORBAL - utkání pravidla 

Útočná a obranná činnost. 

Přihrávka, střelba, ovládání míčku, herní činnosti 

jednotlivce. 

Hra brankáře. 

- NOHEJBAL - utkání, pravidla 

herní činnosti jednotlivce (přihrávka, příjem, servis) 

- FRISBEE - jednoduché přihrávky a chytání létajícího 

disku. 

Jednoduché utkání 

3,5; 5,7 

- Bezpečně přistupuje k neznámé vodní ploše 

- Plave 

- Zvládá základy techniky plaveckých stylů kraul, prsa, znak a 

splývání 

- Zvládne různé skoky a pády do vody 

- Je schopný odstartovat startovním skokem 

7) Plavání 

- Bezpečnost a hygiena při plavání 

- Plavecké styly (prsa, kraul, znak, splývání) 

- Šlapání vody 

- Pády a seskoky do vody 

- Startovní skok z bloku 

- Základy vodního póla 

 

- Ví jak ošetřovat a zacházet s lyžemi a zvládne přípravu lyží a 

dalšího vybavení na delší horskou tůru 

- Chápe kondiční a dovednostní složku lyžování 

- Zvládá dovednosti a základní pohyby na běžeckých a 

sjezdových lyžích 

- Na obou typech lyží je schopen bezpečné jízdy 

- Chápe význam a způsoby ochrany krajiny a respektuje je 

8) Lyžování 

- Bezpečnost chování na svazích a zasněžených 

prostorách. 

- Bezpečnost chování a pobytu na horách, základy 

první pomoci. 

- Běžecký výcvik, klasika - jízda ve stopě, bruslení,  

- Sjezdový výcvik - otevřený a uzavřený střední 

oblouk, brzdění smykem, jízda v brankách 
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Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 8. - 9.  Bc. Bárta 

 

Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 

3,1- Chápe smysl vlastního pohybového režimu pro rozvoj jeho 

tělesné zdatnosti 

3,4; 3,5 - Samostatně uplatňuje pravidla bezpečnosti a hygieny 

ve sportovním prostředí 

5,5 - Změří základní pohybové výkony a porovná s předchozími 

výsledky 

5,1; 5,5 - Pozná terminologii sportovních soutěží, disciplín a 

jednotlivých cvičení. 

3,5 - Správně a poklidně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

5,2 - Orientuje se v základních olympijských disciplínách 

5,2 - Rozumí olympijskému cyklu (letní a zimní olympiáda) a 

zná místo nadcházejících letních a zimních her 

- Zařadí významné české sportovce minulosti a současnosti 

3,1 - Chápe základní funkci orgánů a význam tepové frekvence 

pro výkonnostní trénink organismu 

5,2 - Má povědomí o vzniku a původu nejrozšířenějších 

sportovních her 

- Pozná činnosti, které jsou nebezpečné nebo nevhodné pro jeho 

zdraví. 

1) Poznatky z Tělesné výchovy a sportu, sportovní 

organizace 

- Zásady bezpečnosti při sportu a tělesné výchově 

- Sport ve smyslu soutěží, sledování výsledků. 

- Sportovní terminologie a názvosloví cvičení, úkonů a 

výstupů. 

- Mezinárodní olympijský výbor, olympijské hnutí 

- Národní a mezinárodní sportovní organizace 

- Propojení sportu a zábavního průmyslu a vliv médií 

na vývoj sportovních odvětví 

- Jednoduchá historie sportovních disciplín 

- Základy historie českého sportu 

- Základní stavba a funkce orgánů lidského těla 

- Měření tepové frekvence a její význam pro 

dávkování zátěže 

 

 

 

3,2 - Chápe význam jednotlivých druhů cvičení. 

6,1 - Uplatňuje správné způsoby držení těla. 

3,1; 3,2; 3,3 - Dokáže bez problémů napodobovat předcvičované 

cviky. 

3,3 - Dokáže podle slovních povelů provádět různé protahovací 

cviky. 

7,1; 7,2; 7,3 

2) Průpravná, kondiční a koordinační cvičení 

- Rychlostně silová cvičení   

- Správné držení těla při stoji, sedu a v pohybu. 

- Příprava organismu pro různé pohybové činnosti. 

- Základní technika jednotlivých strečinkových cviků. 

- Zdravotní tělesná výchova 

- Rozvoj základních kondičních a koordinačních 
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- Uvědomuje si potřebnost rozvoje zdatnosti svého organismu. 

6,2 - Zvládá základní techniku speciálních cvičení. 

- Reaguje na pokyny učitele a sám opravuje chybné provádění 

cviku. 

4,1 - Zvládá jednoduché pohyby jednotlivce i chování ve 

skupině 

4,2 - Ví o svých pohybových přednostech a nedostatcích a sám 

se je snaží odstraňovat 

3,3 - Samostatně se připraví před pohybovou činností 

6,3; 6,4; 6,5 - Zvládá provedení speciálních cvičení dle pokynů 

učitele pro úpravu vlastní svalové dysbalance 

- Rozeznává různé účinky jednotlivých cvičení 

předpokladů (rychlost, obratnost, síla a vytrvalost). 

- Kompenzační cvičení pro vyrovnání svalových 

oslabení. 

- Cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti. 

 

5,2; 3,3 

- Ovládá základní terminologii pohybů a cviků. 

- Předvede kotoul vpřed i vzad. 

- Uplatňuje znalost názvosloví a  prostorovou představivost pro 

vykonávání zadaných cviků 

- Zvládá prosté skoky z trampolíny vpřed i vzad do stoje 

spojného 

- Předvede roznožku, skrčku a odbočku 

- Dovede stoj na rukou, přemet stranou. 

- Zvládá náskok do vzporu na hrazdě a na kruzích 

 

 

3) Gymnastika 

- Prostná – kotoul vpřed i vzad, stoj na rukou, přemet 

stranou, kotoul vzad do stoje na rukou, stoj na rukou, 

stoj na lopatkách, 

- Cvičení podle jednoduchého nákresu (vytváření 

skupinových formací nebo rovnovážných postojů). 

- Provedení cvičení podle popisu 

- Přeskoky - odraz z trampolíny, roznožka přes kozu 

našíř, skrčka přes kozu našíř, překonání švédské 

bedny,  

- Přeskoky s oddáleným odrazem  

- Akrobacie - kotoul letmo, přemet stranou, přemet 

vpřed, rondat, salto s odrazem z trampolínky, 

akrobacie ve dvojicích 

- Hrazda - náskok do vzporu, výmyk, komíhání ve 

svisu, houpání s obraty 

- Kruhy - komíhání ve svisu, svis vznesmo, houpání s 

obraty 

- Švihadlo - skok snožmo, po jedné noze, střídavě 

- Posilování vlastní vahou těla 
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5,5 

- Vycítí rytmus a přizpůsobí mu svůj pohyb 

- Zvládá správné napodobování při vedeném cvičení u Aerobiku 

a Step-aerobiku 

- Uplatňuje vůli zlepšovat techniku prováděných cviků. 

- Koriguje techniku cvičení podle předvedení  

4) Rytmická a kondiční gymnastika 

- Cvičení při hudbě, sledování rytmu 

- Aerobik 

- Step-aerobik 

 

3,5;  5,1; 5,2;  5,5;  5,7 

- Pozná základní pojmy související s během a skoky a hody. 

- Zvládá základní techniky běhu atletické abecedy, techniky 

skoku a hodu 

- Chápe běh jako důležitou činnost pro rozvoj zdatnosti 

- Dokáže rozvrhnout síly na stanovený úsek běhu. 

- Připraví doskočiště, běžeckou dráhu, start běhu (bloky) 

- Používá startovní povely 

- Reaguje na základní pokyny a povely při činnosti a její 

organizaci 

- Změří základní pohybové výkony a porovná s předchozími 

výsledky 

- Zpracuje naměřená data a informace o výkonech a umí je 

prezentovat 

- Zvládne zorganizovat jednoduché závody, turnaje 

- Je schopen vykonávat funkci rozhodčího a podílet se na 

spolurozhodování 

5) Atletika 

Běh - rychlostní 60m, 100 m, 200 m, 400 m 

      - vytrvalostní 1000 m, 1500 m, 3000 m 

      - přespolní běh 

      - štafetový 

      - překážkový 

- Skok - do dálky, do výšky 

- Hod-vrh koulí, hod kriketovým míčkem 

- Atletický čtyřboj -sprint, vytrvalostní běh, skok do 

dálky nebo výšky, hod míčkem nebo vrh koulí 

 

4,1; 5,3;  5,4 

- Pochopí pravidla smysl a cíl hry 

- Chová se účelně pro dosažení cíle hry 

- Týmově spolupracuje s ostatními na dosažení cíle 

- Snáží se o fair-play a správné užívání pravidel  

6) Pohybové hry 

- Hry pro osvojení různých způsobů lokomoce 

- Hry pro manipulaci s různými druhy náčiní 

- Hry pro ovlivnění kondičních a koordinačních 

schopností 

- Hry pro rozcvičení a zahřátí organismu 

- Soutěživé a bojové hry 

- Hry pro rozvoj pohybové představivosti 

- Kontaktní hry 
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4,1; 5,3;  5,4; 5,6 

- Vysvětlí smysl a cíle jednotlivých sportovních her. 

- Chápe herní role a funkce v týmu 

- Je schopný spolupracovat v týmu 

- Uplatňuje základní pravidla sportovních her a gesta rozhodčích 

- Uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny  

- Dokáže připravit hřiště k utkání. 

- Zvládá organizaci utkání 

- Zvládá základní herní činnosti ve fotbale 

- Ovládá základní techniku driblinku u basketbalu a střelbu na 

koš z místa i po dvojtaktu 

- Podává a přijímá podání ve volejbale. 

- Zvládá jednoduchou přihrávku horem ve volejbale. 

- Pohybuje se různými způsoby a drží hokejku ve florbale a 

ovládá základní herní činnosti. 

- Respektuje pravidla bezpečnosti ve florbale (pohyby hokejky, 

přilba brankáře) 

- Připraví hřiště pro nohejbal (síť, její uchycení a správná výška), 

podává, přijímá podání a přihrává. 

- Pozná techniku hodu a chytání létajícího disku ve frisbee. 

- Rozumí rozdílům různých her i jejich podobnostem 

- Ovládá základní rozhodování při hře 

- Rozvíjí svůj odhad a předvídavost během sportovních her 

- Vlastní vůlí dokáže rozvíjet osvojené techniky hry a tvořivě je 

aplikuje ve hře nebo soutěži. 

- Během her naplňuje základní olympijské myšlenky – fair play, 

překonávání vlastních možností, aktivní účast, čestné soupeření 

a pomoc méně zdatným. 

- Dohodne se spoluhráče na taktice a dodržuje ji 

- Rozlišuje a vžívá se do různých rolí hráče, rozhodčího, diváka 

a organizátora. 

7) Sportovní hry 

- FOTBAL - utkání, pravidla. 

Herní kombinace, herní činnosti jednotlivce útočné a 

obranné (vedení, přihrávání, zpracování, obcházení, 

střelba, obsazování prostoru, odebírání míče, bránění 

protihráče). 

Hra brankáře 

Taktika hry, aplikace a stanovení zápasové taktiky. 

- BASKETBAL - utkání, pravidla  

Územní a osobní obrana. 

Útočné a obranné kombinace. 

Herní činnosti jednotlivce (driblink, přihrávání, 

střelba, doskok, bránění, odebírání míče). 

Dvojtakt, střelba zblízka a z dálky. 

Taktika hry, aplikace a stanovení zápasové taktiky. 

- VOLEJBAL - utkání, pravidla 

Různé druhy úderů. 

Přihrávání, servis, smeč, blok, příjem. 

Utkání minivolejbalu. 

- FLORBAL - utkání pravidla 

Útočná a obranná činnost. 

Přihrávka, střelba, ovládání míčku, herní činnosti 

jednotlivce. 

Hra brankáře. 

Taktika hry, aplikace a stanovení zápasové taktiky. 

- NOHEJBAL - utkání, pravidla 

herní činnosti jednotlivce (přihrávka, příjem, servis) 

- SOFTBALL - utkání a pravidla 

Herní činnosti jednotlivce (přihrát a chytit míček, 

nadhodit, odpálit). 

Taktika hry, aplikace a stanovení zápasové taktiky. 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: Tv 2. STUPEŇ: žák 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví 
včetně zdokonalování základních lokomocí 

TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení; využívá základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy 

TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem 

TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity 

TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného 

TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu 

- chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních      
činnostech 

TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

V-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka 

TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je 

TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 
 

 


