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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 

 dodržuje řád tělocvičny a školního hřiště 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti 

a výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 dodržuje uvědomělou kázeň 

 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pořadová cvičení 

7. 

OSV 

- sebeorganizace 

rozvoj koordinačních schopností  

PNJ 1, 2 
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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 

 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 

 samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 

činností –zatěžovanými svaly 

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování 

i v méně známém prostředí sportovišť, 

přírody, silničního provozu; předvídá 

možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim 

svou činnost 

 uplatňuje odpovídající vytrvalost 

a cílevědomost při korekci zdravotních 

oslabení 

 zařazuje pravidelně a samostatně do 

svého pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení související 

s vlastním oslabením, usiluje o jejich 

optimální provedení 

 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 

kontraindikací zdravotního oslabení 

 

 

 

 

 kondiční cvičení 

7. 

OSV 

- seberegulace 

rychlostně silová cvičení 

s malým zatížením rovnoměrně 

všechny  pro svalové skupiny. 

protahovací cvičení s dopomocí 

spolucvičence nebo s využitím 

vlastního těla 

švihadla, tyče, plné míče, 

lavičky, žíněnky, bedna 

PNJ 2, 3, 4 



Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace, Školní vzdělávací program 

448 

 

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 

 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 

soutěži, při rekreačních činnostech 

 vnímá měnící se prostorové vztahy 

a aktivně vytváří partnerství mezi svým 

tělem  a prostorem 

 navazuje vzájemné vztahy a aktivně 

spoluvytváří společenství 

 používá své tělo jako nástroj 

sebevyjádření 

 v improvizaci i tvorbě uplatňuje své 

vlastní zkušenosti a zážitky 

 rytmická gymnastika a tance 

 cvičení na nářadí 

 akrobacie 

 přístup k vlastnímu tělu 

v měnících se podmínkách dospívání 

 cvičení zvyšující fyzickou sílu 

a obratnost 

 cvičení zvyšující kloubní 

pohyblivost 

 cvičení pohybové paměti  

 koordinačně obtížné pohybové 

vazby 

7. 

 CD přehrávač 

lavičky, žebřiny, tyče na šplh, 

lana, hrazda, kruhy, koza, bedna, 

žíněnky, odrazový můstek 

hrazda, kruhy,  žíněnky  

rozvoj rychlosti , vytrvalosti, 

síly, ohebnosti, koordinačních 

schopností  

 

 

PNJ 6, 7 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti 

a výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 zpracuje naměřená data a informace 

o pohybových aktivitách a podílí se na 

jejich prezentaci 

 posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné nedostatky 

a jejich možné příčiny 

 

 

 

 

 

 atletika  startovací bloky, štafetové 

kolíky, stopky, pásmo 

kriketový míček, píšťalka 

PNJ 2 
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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 

 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 

 zorganizuje samostatně i v týmu 

jednoduché turnaje, závody, turistické 

akce na úrovni školy; spolurozhoduje 

osvojované hry a soutěže 

 

 nahrazuje agresivní a pasivní chování 

chováním asertivním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 

 

 sportovní hry 

 

 asertivní chování – přijatelný 

kompromis, konstruktivní kritika, 

přijetí pochvaly, požádání 

o laskavost, stížnost, otázka po 

důvodu, realizace svých práv, řešení 

konfliktu 

 

 

7. 

MuV 
- lidské vztahy 

komplexní metoda – soutěže 

míče na košíkovou, házenou, 

kopanou, odbíjenou 

PNJ 9, 10, 4 



Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace, Školní vzdělávací program 

450 

 

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 

 aktivně chrání ŽP a oceňuje krásy 

přírody 

 spolupracuje i v obtížných sociálních 

situacích 

 se rozhoduje uvážlivě a vhodně 

v každodenních situacích a nevyhýbá se 

řešení osobních problémů 

 cvičení v přírodě 

 lyžování – lyžařský kurz 

 iniciativa ve ztížených 

podmínkách – pozitivní formulace 

problému, pomoc anonymnímu 

člověku, veřejná osobní 

angažovanost 

 ochrana přírody a životního 

prostředí – úcta k životu ve všech 

jeho formách, citový vztah člověka 

k přírodě, vnímání krásy 

a mnohotvárnosti přírody, 

zodpovědnost za životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

EV 

- vztah člověka 

k prostředí 

Z, PŘ, HV 

Projekt: „Sport bez předsudků“ 

 


