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Tělesná výchova

Člověk a zdraví
Tělesná výchova se vyučuje od 1. do 9. ročníku při dotaci 2 hodiny týdně. Předmět zahrnuje tři tematické okruhy: Činnosti
ovlivňující zdraví, Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností a Činnosti podporující pohybové učení. Předmět
výchova ke zdraví je integrován v rámci Etické, Občanské výchovy a Výchovy ke zdraví. Do předmětu Tělesná výchova je
pravidelně zařazován základní plavecký výcvik ve 2. a 3. roč.. Od 3. ročníku zařazujeme i některé zimní sporty, nejčastěji
výcvik bruslení.Žáci se učí chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Zaměřujeme se na poznávání
a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví. Žáci si uvědomují, že zdraví je základním předpokladem pro aktivní a
spokojený život i pro optimální pracovní výkonnost. V tomto ohledu je chápána i tělesná výchova, jako preventivní oblast
rozvoje každého žáka, ale i jako zábavná oblast, která přivádí žáky k pravidelnému cvičení. Naše škola podporuje další
mimoškolní sportovní činnost žáků. Vzdělávání je zaměřeno na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené
pobytem ve škole, na rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu, poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty,
rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim předcházet nebo je
řešit. Pokud je zájem ze strany dětí a rodičů škola organizuje nepovinný předmět Sportovní hry či Míčové hry. V tomto
předmětu se žáci učí uplatňovat vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu, předvídat možná nebezpečí úrazu a přizpůsobit jim svou činnost.Žáci rozvíjejí a uplatňují svoji vůli při všech
činnostech Tv, postupně se učí a osvojují správnou techniku cviků a určitých pohybových činností a používají ji v
následujících hodinách Tv. Učitel hodnotí a eviduje výkon žáka z hlediska jeho zdokonalování v pohybových činnostech,
společně se žákem výkon v jednotlivých fázích každé činnosti vyhodnocuje, hledají spolu nedostatky a způsoby jak je
odstranit. V období od 6. do 9. ročníku pořádá škola lyžařský výcvikový kurz, které se mohou zúčastnit žáci školy i vícekrát v
období jejich studia na druhém stupni. Tělesná výchova doplňuje celkovou práci školy individuálním přístupem ke každému
žákovi a také skupinovými aktivitami, ve kterých podporujeme vytváření vzájemné vztahy mezi žáky. Výjimečně sportovně
nadaní žáci budou podporovány ve svém rozvoji v účastni na soutěžích mimo školu.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Tělesná výchova se vyučuje dvě hodiny týdně v každé třídě od 1. do 9. ročníku. Tělesná výchova se vyučuje v prostorách
(specifické informace o předmětu důležité pro jeho školy, v TV Sokol Kobylisy, TV Sokol Satalice, Sportareál Leťnany - Lagun - plavání a v dalších venkovních prostorách.
realizaci)
Integrace předmětů
• Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy Kompetence k učení:
uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně Kompetence komunikativní:
utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků
Kompetence sociální a personální:
Způsob hodnocení žáků
Žáci jsou z tělesné výchovy hodnoceni slovně od 1. do 9. ročníku.

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

1. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
ŠVP výstupy
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá v souladu s
individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o
jejich zlepšení

Učivo

Zdravotní tělesná cvičení
Nácvik správné techniky pohybu chůze, dřep, klik, nošení
břemene
Přetahování lanem, vytlačování z kruhu
Běžecká a odrazová cvičení
Zásady jednání a chování - Fair play
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
pohybových činnostech a soutěžích
činnostech a soutěžích
Hry a soutěživá cvičení
Hry na rozvoj reakce a postřehu
Příprava na školní olympiádu a její absolvování
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
Přínos pravidelné pohybové aktivity a zdravého
při pohybových činnostech ve známých prostorech školy pohybových činnostech ve známých prostorech školy
stravování v životě člověka
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti Vysvětlení pravidel (vybíjené, fotbalu, basketbalu,
florbalu) a průpravné cvičení k těmto sportům
osvojované činnosti a její organizaci
a její organizaci
Seznámení se s bezpečnostními pravidly ve vodě
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché Seznámení s atletickými disciplínami
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve Nácvik startu (vysoký, nízký)
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
skupině; usiluje o jejich zlepšení
Sprinterská cvičení
Strečink (statický a dynamický)
Splývání do vody, plavecká cvičení s destičkou, seznámení
se s plaveckými styly, hry ve vodě
Zvládá techniku chůze, skoku, běhu, Kotoul vpřed, vzad,
ručkování nebo výdrž ve visu na hrazdě, stoj na jedné
ruce
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení považujeme jako součást seberegulace a sebeorganizace. Stejně tak odmítání návykových látek a schopnost péče o zdraví.
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní

Tělesná výchova

2. ročník

•

RVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

Kompetence sociální a personální
ŠVP výstupy
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené příležitosti

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

Učivo
Nácvik správné techniky pohybu chůze, dřep, klik,
Přetahování lanem, vytlačování z kruhu
Běžecká a odrazová cvičení
Zásady jednání a chování - Fair play
Nácvik startu (vysoký, nízký)
Sprinterská cvičení
Strečink (statický a dynamický)
Příprava na školní olympiádu a její absolvování
Splývání do vody, plavecká cvičení s destičkou, seznámení
se s plaveckými styly, hry ve vodě
Zvládá techniku chůze, skoku, běhu,
Kotoul vpřed, vzad, ručkování nebo výdrž ve visu na
hrazdě, stoj na jedné ruce
Šplh na tyči a na laně
Vybíjená, základy fotbalu, základy basketbalu, základy
florbalu
Základy atletiky
Základy plavání
Nácvik správné techniky pohybu chůze, dřep, klik,

zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině; usiluje o jejich zlepšení
Hry a soutěživá cvičení
spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích
Hry na rozvoj reakce a postřehu
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
Seznámení se s bezpečnostními pravidly ve vodě
při pohybových činnostech ve známých prostorech školy pohybových činnostech ve známých prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti Vysvětlení pravidel (vybíjené, fotbalu, basketbalu,
florbalu) a průpravné cvičení k těmto sportům
osvojované činnosti a její organizaci
a její organizaci
Seznámení s atletickými disciplínami
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení považujeme jako součást seberegulace a sebeorganizace. Stejně tak odmítání návykových látek a schopnost péče o zdraví.
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•

Kompetence k učení

Tělesná výchova

3. ročník

•
•

RVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
ŠVP výstupy
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené příležitosti

Učivo
Nácvik správné techniky pohybu chůze, dřep, klik,
Přetahování lanem, vytlačování z kruhu
Běžecká a odrazová cvičení
Příprava na školní olympiádu a její absolvování
Splývání do vody, plavecká cvičení s destičkou, seznámení
se s plaveckými styly, hry ve vodě
Zvládá techniku chůze, skoku, běhu,
Kotoul vpřed, vzad, ručkování nebo výdrž ve visu na
hrazdě, stoj na jedné ruce
Šplh na tyči a na laně
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché Hry a soutěživá cvičení
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve Nácvik startu (vysoký, nízký)
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
skupině; usiluje o jejich zlepšení
Sprinterská cvičení
Strečink (statický a dynamický)
Hry na rozvoj reakce a postřehu
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
pohybových činnostech a soutěžích
činnostech a soutěžích
Vybíjená, základy fotbalu, základy basketbalu, základy
florbalu
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
Seznámení se s bezpečnostními pravidly ve vodě
při pohybových činnostech ve známých prostorech školy pohybových činnostech ve známých prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti Zásady jednání a chování - Fair play
osvojované činnosti a její organizaci
a její organizaci
Vysvětlení pravidel (vybíjené, fotbalu, basketbalu,
florbalu) a průpravné cvičení k těmto sportům
Seznámení s atletickými disciplínami
Nepřiřazené učivo
Základy atletiky
Základy plavání
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení považujeme jako součást seberegulace a sebeorganizace. Stejně tak odmítání návykových látek a schopnost péče o zdraví.
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•

Kompetence k učení

Tělesná výchova

4. ročník

•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;
režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje
přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti
zdatnosti

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty
osvojených pohybových her

zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení,
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo
vlastním svalovým oslabením
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených
pohybových her

Učivo
Činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví,
pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu, příprava
organismu
Pohybová tvořivost základy gymnastiky - průpravná
cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí
odpovídající velikosti a hmotnosti rytmické a kondiční
formy cvičení pro děti, kondiční cvičení s hudbou nebo
rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu,
vyjádření rytmu a melodie pohybem, jednoduché tance
Průpravné úpoly - přetahy a přetlaky
Základy atletiky - rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh,
skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem
Základy sportovních her - manipulace s míčkem, pálkou či
jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti,
herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné
hry, utkání dle zjednodušených pravidel minisportů
Turistika pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v
dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu,
táboření, ochrana přírody
Plavání - základní plavecká výuka, hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika),
prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu, Část C
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
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Další pohybové činnosti podporující pohybové učení komunikace v TV
Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových
činností - her, závodů, soutěží
Příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži,
napínací a protahovací cvičení zdravotně zaměřené
činnosti
Správné držení těla, správné zvedání zátěže
Průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a jejich praktické využití

Tělesná výchova

4. ročník

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti
Koordinace pohybu
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném Hygiena při TV - hygiena pohybových činností a
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuvi pro
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
pohybové aktivity
reaguje v situaci úrazu spolužáka
spolužáka
Bezpečnosti při pohybových aktivitách - organizace a
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a
umývárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní
a pomůcek
Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností,
smluvené povely, signály
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a Pohybové hry s různým zaměřením - netradiční pohybové
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení
reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové
hry a aktivity, využití hraček a netradičního náčiní při
pohybové činnosti
činnosti
cvičení
První pomoc v podmínkách TV činnosti ovlivňující úroveň
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží,
pohybových dovedností
soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových
adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových
Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových
činnostech opačné pohlaví
činnostech opačné pohlaví
činností - her, závodů, soutěží
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností,
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu
smluvené povely, signály
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na
Organizace při TV - základní organizace prostoru a
soutěže na úrovni třídy
úrovni třídy
činnosti ve známém (běžném) prostředí , zásady jednání
a chování - fair play, olympijské ideály a symboly
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je s změří základní pohybové výkony a porovná je s
Měření a posuzování pohybových dovedností - měření
předchozími výsledky
předchozími výsledky
výkonů, základní pohybové testy, informace o
pohybových činnostech
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
orientuje se v informačních zdrojích o pohybových
Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností,
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v
aktivitách a spo
smluvené povely, signály
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení považujeme jako součást seberegulace a sebeorganizace. Stejně tak odmítání návykových látek a schopnost péče o zdraví.
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní

Tělesná výchova

5. ročník

•

RVP výstupy
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového
režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje
přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti

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

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením

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

Učivo
Pohybové hry s různým zaměřením - netradiční pohybové
hry a aktivity, využití hraček a netradičního náčiní při
cvičení
Pohybová tvořivost základy gymnastiky - průpravná
cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí
odpovídající velikosti a hmotnosti rytmické a kondiční
formy cvičení pro děti, kondiční cvičení s hudbou nebo
rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu,
vyjádření rytmu a melodie pohybem, jednoduché tance
Průpravné úpoly - přetahy a přetlaky
Základy atletiky - rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh,
skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem
Základy sportovních her - manipulace s míčkem, pálkou či
jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti,
herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné
hry, utkání dle zjednodušených pravidel minisportů
Turistika pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v
dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu,
táboření, ochrana přírody
Plavání - základní plavecká výuka, hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika),
prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu, Část C
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
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Činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví,
pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu, příprava
organismu
Příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži,
napínací a protahovací cvičení zdravotně zaměřené
činnosti
Správné držení těla, správné zvedání zátěže
Průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a jejich praktické využití
Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti
Koordinace pohybu

Tělesná výchova

5. ročník

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty
osvojených pohybových her

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

Tělesná výchova

6. ročník

Bezpečnosti při pohybových aktivitách - organizace a
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a
umývárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní
a pomůcek
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném Hygiena při TV - hygiena pohybových činností a
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuvi pro
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
pohybové aktivity
reaguje v situaci úrazu spolužáka
spolužáka
První pomoc v podmínkách TV činnosti ovlivňující úroveň
pohybových dovedností
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a Hygiena při TV - hygiena pohybových činností a
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení
reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuvi pro
pohybové činnosti
činnosti
pohybové aktivity
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží,
Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových
soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
činností - her, závodů, soutěží
a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových
adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví
činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné Bezpečnosti při pohybových aktivitách - organizace a
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu
umývárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
cvičení
a pomůcek
Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností,
smluvené povely, signály
Další pohybové činnosti podporující pohybové učení TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na
komunikace v TV
soutěže na úrovni třídy
úrovni třídy
Organizace při TV - základní organizace prostoru a
činnosti ve známém (běžném) prostředí , zásady jednání
a chování - fair play, olympijské ideály a symboly
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je s změří základní pohybové výkony a porovná je s
Měření a posuzování pohybových dovedností - měření
předchozími výsledky
předchozími výsledky
výkonů, základní pohybové testy, informace o
pohybových činnostech
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
orientuje se v informačních zdrojích o pohybových
Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností,
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v
aktivitách a spo
smluvené povely, signály
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení považujeme jako součást seberegulace a sebeorganizace. Stejně tak odmítání návykových látek a schopnost péče o zdraví.

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

6. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
ŠVP výstupy
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu,
některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s
konkrétním účelem
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí
vhodný rozvojový program

Učivo
význam pohybu pro zdraví –rekreační a výkonnostní
sport,sport dívek a chlapců zdravotně orientovaná
zdatnost
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity
gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na
nářadí
estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem –základy rytmické gymnastiky, cvičení
s náčiním; kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu,
základy překážkového běhu, skok do dálky nebo do výšky,
hod míčkem nebo granátem, vrh koulí
sportovní hry (alespoň dvě hry podle výběru školy) –
herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní
systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie
turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce,
přesun do terénu a uplatňování pravidel
bezpečnosti silničního provozu v rolichodce a cyklisty,
chůze se zátěží i v mírně náročném terénu,
táboření,ochrana přírody, základy
orientačního běhu, dokumentace z turistické akce; přežití
v přírodě,
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody,
potravy, tepla
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, kondiční
ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly
programy,manipulace se zatížením
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu v
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu
různém
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
prostředí a klimatických podmínkách, improvizované
ošetření poranění a odsun raněného
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v

Tělesná výchova

6. ročník
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá
možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži,
při rekreačních činnostech
posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí
zjevné nedostatky a jejich možné příčiny
užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele
internetu
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným,
respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu
dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k
úspěchu družstva a dodržuje ji

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje
je a vyhodnotí

nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu v
různém
prostředí a klimatických podmínkách, improvizované
ošetření poranění a odsun raněného
prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových
dysbalancí –průpravná, kompenzační,vyrovnávací,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení
význam pohybu pro zdraví –rekreační a výkonnostní
sport,sport dívek a chlapců zdravotně orientovaná
zdatnost
značky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná
komunikace a spolupráce při osvojovaných
sportovní výstroj a výzbroj –výběr, ošetřování historie a
současnost sportu –
významné soutěže a sportovci, olympismus – olympijská
charta
komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných
činností,smluvené povely, signály, gesta,
zásady jednání a chování v různém prostředí a při
různých činnostech
pravidla osvojovaných pohybových činností – her,závodů
a soutěží
pohybových činnostech organizace prostoru a
pohybových činností – v nestandardních podmínkách;
měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
měření, evidence, vyhodnocování
významné soutěže a sportovci, olympismus – olympijská
charta

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje,
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže
zpracuje naměřená data a informace o pohybových
měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
měření, evidence, vyhodnocování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení považujeme jako součást seberegulace a sebeorganizace. Stejně tak odmítání návykových látek a schopnost péče o zdraví.
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

7. ročník

•

Kompetence k učení

Tělesná výchova

7. ročník

•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu,
pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s
pravidelně a s konkrétním účelem
konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí
nabídky zvolí vhodný rozvojový program
vhodný rozvojový program

Učivo
význam pohybu pro zdraví –rekreační a výkonnostní
sport,sport dívek a chlapců zdravotně orientovaná
zdatnost
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity
gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na
nářadí
estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem –základy rytmické gymnastiky, cvičení
s náčiním; kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu,
základy překážkového běhu, skok do dálky nebo do výšky,
hod míčkem nebo granátem, vrh koulí
sportovní hry (alespoň dvě hry podle výběru školy) –
herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní
systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie
turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce,
přesun do terénu a uplatňování pravidel
bezpečnosti silničního provozu v rolichodce a cyklisty,
chůze se zátěží i v mírně náročném terénu,
táboření,ochrana přírody, základy
orientačního běhu, dokumentace z turistické akce; přežití
v přírodě,
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody,
potravy, tepla
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, kondiční
ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly
programy,manipulace se zatížením

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu v
různém prostředí a klimatických podmínkách,
improvizované ošetření poranění a odsun raněného
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu v
různém prostředí a klimatických podmínkách,

Tělesná výchova

7. ročník

činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži,
hře, soutěži, při rekreačních činnostech
při rekreačních činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

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

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu
přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele
internetu
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným,
respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu

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

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

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

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy;
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

improvizované ošetření poranění a odsun raněného
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu v
různém prostředí a klimatických podmínkách,
improvizované ošetření poranění a odsun raněného
prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových
dysbalancí –průpravná, kompenzační,vyrovnávací,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení
komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných
činností,smluvené povely, signály, gesta,
komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných
činností,smluvené povely, signály, gesta,

významné soutěže a sportovci, olympismus – olympijská
charta
zásady jednání a chování v různém prostředí a při
různých činnostech
pravidla osvojovaných pohybových činností – her,závodů
a soutěží
zásady jednání a chování v různém prostředí a při
různých činnostech
zásady jednání a chování v různém prostředí a při
různých činnostech
zásady jednání a chování v různém prostředí a při
různých činnostech

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje
je a vyhodnotí
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje,
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže
zpracuje naměřená data a informace o pohybových
měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
měření, evidence, vyhodnocování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení považujeme jako součást seberegulace a sebeorganizace. Stejně tak odmítání návykových látek a schopnost péče o zdraví.
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

8. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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RVP výstupy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje
pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

ŠVP výstupy
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu,
některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s
konkrétním účelem
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí
vhodný rozvojový program

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné
se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém

Učivo
význam pohybu pro zdraví –rekreační a výkonnostní
sport,sport dívek a chlapců zdravotně orientovaná
zdatnost
prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových
dysbalancí –průpravná, kompenzační,vyrovnávací,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity
gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na
nářadí
estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem –základy rytmické gymnastiky, cvičení
s náčiním; kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu,
základy překážkového běhu, skok do dálky nebo do výšky,
hod míčkem nebo granátem, vrh koulí
sportovní hry (alespoň dvě hry podle výběru školy) –
herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní
systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie
turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce,
přesun do terénu a uplatňování pravidel
bezpečnosti silničního provozu v rolichodce a cyklisty,
chůze se zátěží i v mírně náročném terénu,
táboření,ochrana přírody, základy
orientačního běhu, dokumentace z turistické akce; přežití
v přírodě,
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody,
potravy, tepla
komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných
činností,smluvené povely, signály, gesta,
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji pohybových činnostech organizace prostoru a
ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly
pohybových činností – v nestandardních podmínkách;
pravidla osvojovaných pohybových činností – her,závodů
a soutěží
pravidla osvojovaných pohybových činností – her,závodů
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známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu;
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve
hře, soutěži, při rekreačních činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu
přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy;
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá
možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

a soutěží

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži,
při rekreačních činnostech
posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí
zjevné nedostatky a jejich možné příčiny
užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele
internetu
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným,
respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu

význam pohybu pro zdraví –rekreační a výkonnostní
sport,sport dívek a chlapců zdravotně orientovaná
zdatnost
rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, kondiční
programy,manipulace se zatížením
značky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná
komunikace a spolupráce při osvojovaných
významné soutěže a sportovci, olympismus – olympijská
charta

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k
významné soutěže a sportovci, olympismus – olympijská
úspěchu družstva a dodržuje ji
charta
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role
pravidla osvojovaných pohybových činností – her,závodů
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
a soutěží
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje sportovní výstroj a výzbroj –výběr, ošetřování historie a
je a vyhodnotí
současnost sportu –
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje,
významné soutěže a sportovci, olympismus – olympijská
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje
charta
osvojované hry a soutěže
zpracuje naměřená data a informace o pohybových
měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
měření, evidence, vyhodnocování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení považujeme jako součást seberegulace a sebeorganizace. Stejně tak odmítání návykových látek a schopnost péče o zdraví.
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

9. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, prostředí a klimatických podmínkách, improvizované
pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s
ošetření poranění a odsun raněného
pravidelně a s konkrétním účelem
konkrétním účelem
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prostředí a klimatických podmínkách, improvizované
ošetření poranění a odsun raněného
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity
gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na
nářadí
estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem –základy rytmické gymnastiky, cvičení
s náčiním; kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu,
základy překážkového běhu, skok do dálky nebo do výšky,
hod míčkem nebo granátem, vrh koulí
sportovní hry (alespoň dvě hry podle výběru školy) –
herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní
systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie
turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce,
přesun do terénu a uplatňování pravidel
bezpečnosti silničního provozu v rolichodce a cyklisty,
chůze se zátěží i v mírně náročném terénu,
táboření,ochrana přírody, základy
orientačního běhu, dokumentace z turistické akce; přežití
v přírodě,
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody,
potravy, tepla
komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných
činností,smluvené povely, signály, gesta,
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji pohybových činnostech organizace prostoru a
ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly
pohybových činností – v nestandardních podmínkách;

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

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

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné
se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu;
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá
možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu v
různém
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu v
různém

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži,

rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, kondiční
programy,manipulace se zatížením
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hře, soutěži, při rekreačních činnostech

při rekreačních činnostech

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

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

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu
přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy;
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele
internetu
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným,
respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu

prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových
dysbalancí –průpravná, kompenzační,vyrovnávací,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení
význam pohybu pro zdraví –rekreační a výkonnostní
sport,sport dívek a chlapců zdravotně orientovaná
zdatnost
pravidla osvojovaných pohybových činností – her,závodů
a soutěží
významné soutěže a sportovci, olympismus – olympijská
charta

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k
zásady jednání a chování v různém prostředí a při
úspěchu družstva a dodržuje ji
různých činnostech
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role
pravidla osvojovaných pohybových činností – her,závodů
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
a soutěží
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
je a vyhodnotí
měření, evidence, vyhodnocování
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje,
zásady jednání a chování v různém prostředí a při
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje
různých činnostech
osvojované hry a soutěže
zpracuje naměřená data a informace o pohybových
měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
měření, evidence, vyhodnocování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení považujeme jako součást seberegulace a sebeorganizace. Stejně tak odmítání návykových látek a schopnost péče o zdraví.
Nepřiřazené RVP výstupy
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení

