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Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA – 1. stupeň 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Tělesná výchova tvoří důležitou součást školního vzdělávacího programu. Žáci si uvědomují 

důležitost pohybového vzdělání a jsou motivováni k dalšímu pohybovému rozvoji. Žáci 

průběžně hodnotí své kompetence v tělesné výchově a individuálně si stanovují další cíle 

anesou spoluzodpovědnost za dosažené výkony. Díky pohybovým kompetencím se žáci 

zúčastňují soutěží, kde reprezentují nejen sebe, ale i školu. A to je pro ně pozitivní motivace 

k dalšímu pohybovému rozvoji. V tělesné výchově je důležité volit vhodné formy, metody 

a organizační cvičební jednotky. Tělesná výchova se dotýká osobnostní a sociální výchovy. 

Rozvoj osobnosti, schopností, psychohygieny, cvičení smyslového vnímání, kooperace  

a kompetence -  rozvoj dovedností pro kooperaci – hygiena TV, multikulturní výchovy – 

organizace soutěží atletiky, gymnastiky, míčové hry, netradiční soutěže. Tělesná výchova se 

promítá do dalších předmětů ČJ, M, VV, HV, PČ. 

 

Vzdělávání v daném předmětu směřuje k těmto cílům 

◦ pochopení důležitosti rozvoje pohybu žáků 

◦ aplikace tělesné výchovy v každodenním životě 

◦ rozvíjení sebehodnocení 

◦ řešení vztahů mezi spolužáky 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

 volí metody, formy a strategii, plánuje a organizuje, učí se kriticky hodnotit své 

výkony, učí se kriticky posuzovat a hodnotit své výkony a vyvozuje z nich závěry pro 

využití v budoucnosti 

 

Kompetence k řešení problémů 

 vnímá problémové situace při kolektivních hrách, rozpozná a pochopí problém, 

přemýšlí nad problémovými situacemi, zdolává problém 
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Kompetence komunikativní  

 naslouchá názory spolužáků, vhodně na ně reaguje, hodnotí sebe i spolužáky 

 

Kompetence sociální a personální 

 spolupracuje ve skupině, je ohleduplný, přispívá k lepším výsledkům 

 

Kompetence občanská  

 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí 

 

Kompetence pracovní  

 používá bezpečně nářadí, náčiní, vybavení pro TV, dodržuje bezpečnostní pravidla pro 

ochranu svého zdraví a zdraví spolužáků 

 


