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5.8.2   Tělesná výchova – povinný předmět 
 
Učební plán předmětu 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 

 

 

Předmět tělesná výchova je vyučován na prvním stupni v časové dotaci 10 hodin a na druhém stupni v časové dotaci 9 hodin. V tělesné výchově žáci 

nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí a využívání různého sportovního náčiní a nářadí, k seznámení s návody pro 

pohybovou prevenci či korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení, stejně jako pro zdravý rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti. Učí se 

uplatňovat osvojené pohybové dovednosti v různém prostředí a s různými účinky, zvykají si na rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, 

překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků. Hlavně však 

tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a 

aktivně je využívat v každodenním životě nebo cíleně je ovlivňovat. 

 

V předmětu uplatňujeme metody a formy práce, postupy a aktivity, které vedou k naplňování klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení – 

- výrazná motivace, prožití úspěchu všem 

- skupinové vyučování, práce ve dvojicích 

- vlastní hodnocení a sebehodnocení 

- vzájemné učení se – učení vyučováním (žáci žákům) 

Kompetence k řešení problému – 

- získávání informací z různých zdrojů včetně internetu 

- zapojování žáků do soutěží 

- starší žáci připravují různé aktivity pro mladší, projekty (plánování, příprava, realizace, 

hodnocení) 

- porovnávání a hodnocení výsledků 

Kompetence komunikativní – 

- vhodná komunikace se spolužáky, učiteli, s ostatními dospělými 

- neustálé rozšiřování slovní zásoby, dostatečný prostor pro vyjádření svých myšlenek 

Kompetence sociální a personální – 

- sebepoznání jako základ vztahu s jinými 

- používání skupinové práce, vzájemné pomoci při učení 

- respektování společně dohodnutých pravidel chování, 
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výchova k otevřenosti, toleranci, rozvoj schopnosti empatie 

- organizování společných pobytových akcí 

- odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy 

Kompetence občanské – 

- správné chování při častých pobytech v přírodě 

 

 

Výstupy Učivo 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

 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 

 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 

činnostech a soutěžích 

 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových 

činnostech ve známých prostorech školy 

 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její 

organizaci 

  

1. – 3. ročník 

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;  

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 

koordinace pohybu 

Hygiena při TV  

Bezpečnost při pohybových činnostech  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

Pohybové hry  

Základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním 

a na nářadí  

Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční cvičení s hudbou , 

vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance 

Základy atletiky – rychlý běh, vytrvalý běh, skok do dálky nebo, hod 

míčkem 

Základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou, herní činnosti 

jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle 

zjednodušených pravidel mini sportů 

   Turistika a pobyt v přírodě  

Plavání – (základní plavecká výuka)  
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Činnosti podporující pohybové učení 

Komunikace v TV - smluvené povely, signály 

   Organizace při TV  

Zásady jednání a chování – fair play 

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, 

závodů, soutěží 

Měření a posuzování pohybových dovedností – měření výkonů, základní 

pohybové  testy 

 

 

 

Výstupy Učivo 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

 podílí se na realizaci  pravidelného pohybového režimu; 

uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou 

samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 

 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 

 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném 

sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu 

spolužáka 

 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 

 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné 

4. a 5.ročník 

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

Význam pohybu pro zdraví  - pohybový režim 

Příprava organismu – před činností, uklidnění po zátěži 

   Zdravotně zaměřené činnosti  

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 

koordinace pohybu 

Hygiena při TV  - vhodné prostředí, oblečení, obutí 

Bezpečnost při pohybových činnostech  

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

Pohybové hry  

Základy gymnastiky – průpravná cvičení, cvičení na nářadí a s náčiním 

Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – rytmická cvičení , 

jednoduchý tanec 

Průpravné úpoly – přetahy, přetlaky 

Základy atletiky – běh, skok do dálky a výšky hod míčkem 

Základy sportovních her  - průprava s míčem, herní činnosti, pravidla 

Turistika a pobyt v přírodě  - chůze v přírodě, ochrana přírody 

Další pohybové činnosti  
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názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni 

třídy 

 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími 

výsledky 

 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách 

a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá 

potřebné informace 

Činnosti podporující pohybové učení 

Komunikace v TV – základní názvosloví, povely 

Organizace při TV – základní organizace prostoru a činností 

Zásady jednání a chování  - fair play 

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností  

Měření a posuzování pohybových dovedností  

Zdroje informací o pohybových činnostech 

 

 

Výstupy Učivo 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 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 

 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 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

6. – 9. ročník 

Činnosti ovlivňující zdraví 

    Význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní sport 

Zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiční programy, 

manipulace se zatížením 

Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí - 

průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech -  první pomoc při TV 

a sportu v různém prostředí a klimatických podmínkách, 

improvizované ošetření poranění a odsun raněného 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

Pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity 

Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí 

Úpoly – přetahy přetlaky 

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– herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, 

utkání podle pravidel žákovské kategorie 

Lyžování, snowboarding, bruslení   lyžařská turistika, sjezdové lyžování 
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 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 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 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 

 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 aktivitách a 

podílí se na jejich prezentaci 

nebo jízda na snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní horské krajině, 

jízda na vleku 

Další (i netradiční) pohybové činnosti 

Činnosti podporující pohybové učení 

Komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 

smluvené povely, signály, gesta, značky,vzájemná komunikace 

a spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech 

Organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních 

podmínkách; sportovní výstroj a výzbroj – výběr, ošetřování 

Historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus 

- olympijská charta  

Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží 

Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech 

Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností – měření, 

evidence, vyhodnocování 

 

 

 


