Tělesná výchova – 1. st.
Charakteristika předmětu:
Předmět je vyučován ve dvouhodinové týdenní dotaci v každém ročníku.
Vzdělávání v oblasti směřuje k:
! poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
! pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání
radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou
příznivých vztahů
! poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na
způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
! získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co
zdraví ohrožuje a poškozuje
! využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu,
k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé
životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví
! propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji,
s volním úsilím atd.
! chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu
pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.
! aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných
činností ve škole i v obci
Ve třetím a čtvrtém ročníku je zařazena výuka plavání v celkové dotaci 20 hodin. Výuka je
realizována v plavecké škole

Materiální vybavení:
Tělocvična, nářadí a náčiní, sportovní areál školy – doskočiště, tartanový okruh, fotbalové hřiště

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. – 3. ročníku
kompetence k řešení problémů
! vedeme žáky k samostatnému rozhodování a zodpovědnosti za své rozhodnutí
! vedeme žáky k aktivnímu podílu při všech fázích činnosti, při plánování, přípravě, realizaci i
hodnocení
! vhodným způsobem podporujeme sebevědomí žáků, eliminujeme ostych při prezentování
vlastních názorů žáka
! pomáháme zdůraznit přednosti žáka výběrem vhodných aktivit
! učíme žáky prezentovat výsledky své práce, ohodnotit práci svou i druhých
kompetence pracovní
! učíme žáky základům kooperace a týmové práce
! seznamujeme a vyžadujeme po žácích dodržování základních pravidel bezpečnosti práce
v různých pracovních podmínkách, vedeme žáky k udržování pracovního pořádku
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kompetence občanské
! vytváříme podmínky pro zapojení žáků do sportovních aktivit
kompetence komunikativní
! podporujeme komunikaci mezi školami, podporujeme přátelské vztahy mezi žáky vyšších a
nižších ročníků
! vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo
ni
kompetence k učení
! podporujeme metody skupinového učení a jejich prostřednictvím vedeme žáky ke spolupráci při
vyučování
kompetence sociální a personální
! vytváříme prostředí a prostor, aby žáci měli možnost posoudit vlastní pokrok
! žáky směřujeme k sebekritickému hodnocení svých schopností a tím k vhodnému výběru
přiměřených činností s možností prožití vlastního úspěchu
! usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině, pozitivně ovlivňovali kvalitu
společné práce a aby dokázali ocenit a vážit si práce druhých
! učíme žáky vzájemně si pomáhat, umět pomoc nabídnout i o ni požádat a rozvíjíme v nich
odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi lidmi
! vedeme žáky k aktivní pomoci druhým a netoleranci vůči různým formám násilného chování ve
fyzické i psychické rovině

1. ročník
Očekávané výstupy
z RVP

Školní výstupy

Učivo

spojuje pravidelnou
každodenní
pohybovou činnost se
zdravím a využívá
nabízené příležitosti

raduje se z přirozeného pohybu,
má odvahu a vůli po zlepšení
pohybové dovednosti

význam pohybu pro zdraví
- pohybový režim žáků,
délka a intenzita pohybu.

zvládá v souladu s
individuálními
předpoklady
jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce
nebo činnosti
prováděné ve skupině;
usiluje o jejich
zlepšení

hodí kriketovým míčkem,
ovládá techniku nízkého startu,
skáče do dálky,
účastní se atletických závodů,
zvládne kotoul vpřed a
jednoduchá cvičení na žebřinách,
skáče přes švihadlo,
podbíhá dlouhé lano,
provádí cvičení na lavičkách

základy atletiky - běh, skok
do dálky, hod kriketovým
míčkem

spolupracuje při
jednoduchých
týmových pohybových

dohodne se na spolupráci
v družstvu

zásady chování a jednání
fair play

Průřezová
témata

zná význam sportování pro
zdraví

základy gymnastiky
cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti

- např. proudová cvičení,
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činnostech a soutěžích

pohybové hry

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

uplatňuje a dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve
známých prostorech školy

reaguje na základní
pokyny a povely k
osvojované činnost i a
její organizaci

reaguje na základní pokyny a
povely učitele

bezpečnost při pohybových
činnostech – organizace a
bezpečnost cvičebního
prostoru, bezpečná
příprava a ukládání nářadí,
náčiní a pomůcek, první
pomoc v podmínkách tv
komunikace v tv – základní
tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností,
smluvené povely signály

2.ročník
Očekávané výstupy
z RVP

Školní výstupy

Učivo

spojuje pravidelnou
každodenní
pohybovou činnost se
zdravím a využívá
nabízené příležitosti

raduje se z přirozeného pohybu,
má odvahu a vůli po zlepšení
pohybové dovednosti

zvládá v souladu s
individuálními
předpoklady
jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce
nebo činnosti
prováděné ve skupině;
usiluje o jejich
zlepšení

hází kriketovým míčkem,
ovládá techniku nízkého startu,
skáče do dálky,
účastní se atletických závodů,
zvládne kotoul vpřed a
jednoduchá cvičení na žebřinách,
skáče přes švihadlo,
podbíhá dlouhé lano,
provádí cvičení na lavičkách

cvičení během dne,
rytmické a kondiční formy
cvičení pro děti –
jednoduché tanečky,
základy estetického
pohybu
základy atletiky – běh,
skok do dálky, hod
kriketovým míčkem

spolupracuje při
jednoduchých
týmových pohybových
činnostech a soutěžích

soutěží v družstvu,
uvědomí si porušení pravidel a
následků pro sebe i družstvo

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

uplatňuje a dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve
známých prostorech školy

Průřezová
témata

základy gymnastiky –
cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti
základy sportovních her –
míčové a pohybové hry,
pohybová tvořivost a
využití netradičního náčiní
při cvičení
bezpečnost při pohybových
činnostech – organizace a
bezpečnost cvičebního
prostoru, bezpečná
příprava a ukládání nářadí,
náčiní a pomůcek, první
pomoc v podmínkách tv
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reaguje na základní
pokyny a povely k
osvojované činnost i a
její organizaci

reaguje na základní pokyny a
povely učitele

komunikace v tv – základní
tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností,
smluvené povely signály

3. ročník
Očekávané výstupy
z RVP

Školní výstupy

Učivo

spojuje pravidelnou
každodenní pohybovou
činnost se zdravím a
využívá nabízené
příležitosti

dbá na správné držení těla při
různých činnostech

příprava ke sportovnímu
výkonu - příprava
organismu, zdravotně
zaměřené činnosti

zvládá v souladu s
individuálními
předpoklady
jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce
nebo činnosti
prováděné ve skupině;
usiluje o jejich
zlepšení

uběhne 60 metrů,
taktizuje při běhu na delší
vzdálenost (správné dýchání,
pohyb při vnitřním okraji oválu),
účastní se atletických závodů,
šplhá na tyči,
provede napojované kotouly,
zvládne techniku jednoho
plaveckého stylu

základy atletiky – běh,
skok do dálky, hod
kriketovým míčkem

spolupracuje při
jednoduchých
týmových pohybových
činnostech a
soutěžích

uplatňuje hlavní
zásady hygieny a
bezpečnosti při
pohybových
činnostech ve známých
prostorách školy
reaguje na základní
pokyny a povely k
osvojované činnost i a
její organizaci

spolupracuje při nácviku základů
míčových her,
rozliší míč na basketbal
a volejbal,
střílí na koš,
dohodne se na kooperaci a
jednoduché taktice družstva a
dodržuje ji
udržuje pořádek v tělocvičně
dbá pokynů vyučujícího a
dodržuje bezpečnost

pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na
ně reaguje

Průřezová
témata

základy gymnastiky
- cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti
základní plavecká výuka
- základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký
způsob, hygiena plavání a
adaptace na vodní prostředí
základy sportovních her –
míčové a pohybové hry,
pohybová tvořivost a
využití netradičního náčiní
při cvičení

bezpečnost při pohybových
činnostech – organizace a
bezpečnost cvičebního
prostoru, bezpečná
příprava a ukládání nářadí,
náčiní a pomůcek, první
pomoc v podmínkách tv
komunikace v tv – základní
tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností,
smluvené povely signály
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Strategie pro naplnění klíčových kompetencí ve 4. a 5. ročníku
kompetence k řešení problémů
! vedeme žáky k samostatnému rozhodování a zodpovědnosti za své rozhodnutí
! vytváříme prostředí a prostor, aby žáci měli možnost posoudit vlastní pokrok
! žáky směřujeme k sebekritickému hodnocení svých schopností a tím k vhodnému výběru
přiměřených činností s možností prožití vlastního úspěchu
! vedeme žáky k aktivnímu podílu při všech fázích činnosti, při plánování, přípravě, realizaci i
hodnocení
! pomáháme zdůraznit přednosti žáka výběrem vhodných aktivit
kompetence pracovní
! učíme žáky základům kooperace a týmové práce
! seznamujeme a vyžadujeme po žácích dodržování základních pravidel bezpečnosti práce
! v různých pracovních podmínkách, vedeme žáky k udržování pracovního pořádku
kompetence občanské
! vytváříme podmínky pro zapojení žáků do sportovních aktivit
kompetence komunikativní
! vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo
ni
! podporujeme komunikaci mezi školami, podporujeme přátelské vztahy mezi žáky vyšších a
nižších ročníků
! vhodným způsobem podporujeme sebevědomí žáků, eliminujeme ostych při prezentování
vlastních názorů žáka
kompetence k učení
! podporujeme metody skupinového učení a jejich prostřednictvím vedeme žáky ke spolupráci při
vyučování
! učíme žáky vzájemně si pomáhat, umět pomoc nabídnout i o ni požádat a rozvíjíme v nich
odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi lidmi
! vedeme žáky k hodnocení výsledků jejich práce
kompetence sociální a personální
! usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině, pozitivně ovlivňovali kvalitu
společné práce a aby dokázali ocenit a vážit si práce druhých
! vedeme žáky k aktivní pomoci druhým a netoleranci vůči různým formám násilného chování ve
fyzické i psychické rovině
! učíme žáky prezentovat výsledky své práce, ohodnotit práci svou i druhých
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4. ročník
Očekávané výstupy
z RVP

Školní výstupy

Učivo

podílí se na realizaci
pravidelného
pohybového režimu;
uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti;
projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své
zdatnosti

zařazuje do pravidelného
pohybového režimu kondiční
cvičení

význam pohybu pro zdraví
– pohybový režim žáků,
délka a intenzita pohybů,
rytmické a kondiční formy
cvičení pro děti – kondiční
cvičení s hudbou nebo
s rytmickým doprovodem

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

zařazuje do pravidelného
pohybového režimu korektivní
cvičení,
především v souvislosti
s jednostrannou zátěží nebo
vlastním svalovým oslabením,
při cvičení správně dýchá
zacvičí kompenzační a relaxační
cviky
uběhne 800m,
skáče do dálky,
hází kriketovým míčkem,
cvičí na nářadí,
s náčiním,
plave jedním plaveckým stylem,
účastní se turistických výletů a
pobytů v přírodě

zdravotně zaměřené
činnosti – správné držení
těla, správné zvedání
zátěže, průpravná,
kompenzační, relaxační a
jiná kondičně zaměřená
cvičení a jejich praktické
využití

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

Průřezová
témata

základy atletiky – běh,
skok do dálky, hod
kriketovým míčkem
základy gymnastiky –
cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti
základní plavecká výuka –
základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký
způsob, hygiena plavání a
adaptace na vodní prostředí

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

udržuje pořádek v tělocvičně
dbá pokynů vyučujícího a
dodržuje bezpečnost,
vhodně se obléká a obouvá,
oznámí úraz vyučujícímu

jednoduše zhodnotí
kvalitu pohybové

objektivně kritizuje kvalitu
pohybové činnosti spolužáka a

turistika a pobyt v přírodě
– přesun do terénu a
chování v dopravních
prostředcích v terénu
hygiena při tv – hygiena
pohybových činností a
cvičebního prostředí,
vhodné oblečení a obutí
pro pohybové aktivity,
první pomoc v podmínkách
tv
měření a posuzování
pohybových dovedností –
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činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny
k vlastním provedením
pohybové činnosti

reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti

měření výkonů, základní
pohybové testy

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

pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na
ně reaguje

zásady jednání a chování –
fair play, olympijské ideály
a symboly

užívá při pohybové
činnosti základní
osvojované tělocvičné
názvosloví; cvičí
podle jednoduchého
nákresu potřebné
informace

užije při pohybové činnosti
základní osvojené tělocvičné
názvosloví – stoj, klek, sed,
předpažit, upažit, vzpažit…..

Změří základní
pohybové výkony a
porovná je
s předchozími
výsledky

změří délku hodu kriketovým
míčkem, skoku do dálky, změří
čas, za který žák uběhne daný
úsek

pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
činností – her, závodů,
soutěží

komunikace v tv – základní
tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností,
smluvené povely, signály,
nákresy

5. ročník
Očekávané výstupy
z RVP

Školní výstupy

Učivo

podílí se na realizaci
pravidelného
pohybového režimu;
uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti;
projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své
zdatnosti

zařazuje do pravidelného
pohybového režimu kondiční
cvičení,
projeví vůli pro zlepšení své
zdatnosti

význam pohybu pro zdraví
– pohybový režim žáků,
délka a intenzita pohybů,
rytmické a kondiční formy
cvičení pro děti – kondiční
cvičení s hudbou nebo
s rytmickým doprovodem

zařazuje do
pohybového režimu
korektivní cvičení,
především
v souvislosti
s jednostrannou zátěží

zařazuje do pravidelného
pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti
s jednostrannou zátěží nebo
vlastním svalovým oslabením,
při cvičení správně dýchá

zdravotně zaměřené
činnosti – správné držení
těla, správné zvedání
zátěže, průpravná,
kompenzační, relaxační a
jiná kondičně zaměřená

Průřezová
témata
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nebo vlastním
svalovým oslabením
zvládá v souladu s
individuálními
předpoklady
osvojované pohybové
dovednosti; vytváří
varianty osvojených
pohybových her

zařadí kompenzační a relaxační
cviky
uběhne 800m,
skáče do dálky,
háže kriketovým míčkem,
cvičí na nářadí s náčiním,
plave dvěma plaveckými
způsoby,
účastní se turistických výletů a
pobytů v přírodě,
sám vytvoří variantu některé
pohybové hry (vybíjená)

cvičení a jejich praktické
využití
základy atletiky – běh,
skok do dálky, hod
kriketovým míčkem
základy gymnastiky –
cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti

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

udržuje pořádek v tělocvičně
dbá pokynů vyučujícího a
dodržuje bezpečnost,
vhodně se obléká a obouvá,
poskytne první pomoc
spolužákovi v podmínkách tv

základní plavecká výuka –
základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký
způsob, hygiena plavání a
adaptace na vodní
prostředí, průpravné úpoly
– přetahy a přetlaky
hygiena při tv – hygiena
pohybových činností a
cvičebního prostředí,
vhodné oblečení a obutí
pro pohybové aktivity,
první pomoc v podmínkách
tv

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

objektivně zhodnotí kvalitu
pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti

měření a posuzování
pohybových dovedností –
měření výkonů, základní
pohybové testy

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

pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na
ně reaguje

zásady jednání a chování –
fair play, olympijské ideály
a symboly

zorganizuje
nenáročné pohybové
činnosti a soutěže na
úrovni třídy

ve známém prostředí zorganizuje
nenáročné pohybové činnosti –
sportovní nebo pohybové hry
(floorbal, vybíjená, hra na
honěnou)
změří délku hodu kriketovým
míčkem, skoku do dálky, změří

změří základní
pohybové výkony a

pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
činností – her, závodů,
soutěží

organizace při tv – základní
organizace prostoru a
činností ve známém
(běžném) prostředí
měření a posuzování
pohybových dovedností –
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porovná je
s předchozími
výsledky

čas, za který žák uběhne daný
úsek

měření výkonů, základní
pohybové testy

orientuje se
v informačních
zdrojích a
pohybových
aktivitách a
sportovních akcích ve
škole i v místě
bydliště, samostatně
získá potřebné
informace

sleduje informační zdroje o
pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště

zdroje informací o
pohybových činnostech
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