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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu; uplatňuje kondičně 

zaměřené činnosti; projevuje 

přiměřenou samostatnost a vůli po 

zlepšení úrovně své zdatnosti 

 vědomě přenáší pravidla správného 

držení těla do běžného života 

VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ 

 (pohybový režim žáků, délka 

a intenzita pohybu) 

 cvičení, která vypracovávají 

„svalový korzet“ osového orgánu 

(pánev, páteř, šíje a hlava) 

 cvičení aktivující hlavní tělesné 

těžiště 

 cvičení upevňující osové 

postavení dolních končetin 

 prostorové cítění jako zážitek 

4. 

OSV 

- osobnostní 

rozvoj  

- psychohygiena 

PŘ - zdraví 

 

PNJ 1 

 zařazuje do pohybového režimu 

korektivní cvičení, především 

v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 

vlastním svalovým oslabením 

PŘÍPRAVA ORGANISMU 

 (příprava před pohybovou 

činností, uklidnění po zátěži, 

napínací a protahovací cvičení) 

 základní prostorové vztahy (výška 

– hloubka, vpřed – vzad, vpravo – 

vlevo, daleko – blízko) 

 půdorysné dráhy pohybu (přímka, 

úsečka, oblá linka, kruh) 

 prostorové dráhy pohybu 

 improvizace v rámci průpravných 

cvičení 

 improvizace jako svět absolutní 

svobody 

 improvizace s námětem 

EV 

- vztah člověka 

k prostředí 

 

 

 zařazuje pravidelně do svého 

pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení související 

s vlastním oslabením v optimálním 

počtu opakování 

 vnímá a v pohybu aplikuje základní 

prostorové vztahy 

 zvládá základní techniku speciálních 

cvičení; koriguje techniku cvičení podle 

obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 upozorní samostatně na činnosti 

(prostředí), které jsou v rozporu s jeho 

oslabením 

 improvizuje na jednoduché náměty 

podpořené hudebním doprovodem 

4. 

 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti; vytváří varianty osvojených 

pohybových her 

 navazuje vzájemné pozitivní vztahy 

i ve větších celcích a skupinách 

ORGANIZACE PŘI TV 

 (základní organizace prostoru 

a činností ve známém (běžném) 

prostředí). Pravidla 

zjednodušených osvojovaných 

pohybových činností (her, 

závodů, soutěží) 

 předmět jako bezprostřední 

podnět k pohybu a ke hře 

 princip techniky práce s náčiním 

(souhra těžiště těla s těžištěm 

pohybu) 

 přístupné druhy náčiní pro 

argumentaci rozličných 

pohybových principů (míče, 

švihadla, obruče různých 

velikostí, stuhy, tyče apod.) 

 hra s předmětem, který přispívá 

k elementární schopnosti vyjádřit 

obsah pohybu a ke koncentraci 

OSV 

- respektování 

a porozumění 

- vnímání 

a poslech 

druhého 

- mezilidské 

vztahy 

 

 zorganizuje nenáročné pohybové 

činnosti a soutěže na úrovni třídy 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 uplatňuje pravidla hygieny 

a bezpečného chování v běžném 

sportovním prostředí; adekvátně reaguje 

v situaci úrazu spolužáka 

HYGIENA PŘI TV 

 (hygiena pohybových činností 

a cvičebního prostředí, vhodné 

oblečení a obutí pro pohybové 

aktivity); bezpečnost při 

pohybových činnostech 

(organizace a bezpečnost 

cvičebního prostoru, bezpečná 

příprava a ukládání nářadí, náčiní 

a pomůcek, první pomoc 

v podmínkách TV) 

4. 

VMEGS 

- globální 

problémy 

související se 

zdravím 

EV 
- zdravý životní 

styl a estet. 

hodnoty 

prostředí 

PŘ - úraz, první pomoc 

 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 

činnosti spolužáka a reaguje na pokyny 

k vlastnímu provedení pohybové 

činnosti 

 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 

ZÁSADY JEDNÁNÍ A CHOVÁNÍ 

 fair play, olympijské ideály 

a symboly 

 

 schopnost spolupráce – radost 

ze společné činnosti a výsledku, 

vyjádření zájmu, základní 

pravidla spolupráce 

OSV 
- vzájemné 

respektování  

- řešení problému 

VMEGS 
- evrop. kořeny 

olymp.idejí, 

přátelství národů 

PNJ 8 

 užívá při pohybové činnosti základní 

osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí 

podle jednoduchého nákresu, popisu 

cvičení 

KOMUNIKACE V TV 

 základní tělocvičné názvosloví 

osvojovaných činností, smluvené 

povely, signály 

 VV - jednoduchý nákres-zkratka 

ČJ - popis činnosti 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 orientuje se v informačních zdrojích 

o pohybových aktivitách a sportovních 

akcích ve škole i v místě bydliště; 

samostatně získá potřebné informace 

 zdroje informací o pohybových 

činnostech 
4. 

MV 

- kritické čtení  

- vnímání 

mediálních 

sdělení 

ČJ - čtení - (denní tisk, časopisy) 

Internet - vyhledávání informací 

 


