
Učební osnovy vyučovacího předmětu tělesná výchova se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: sedmý 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- při vytrvalosti uplatní vůli 
rozvijí dynamiku a rychlost 
- zvládá techniky nových atletických 
disciplín 
- získané dovednosti uplatní jako 
reprezentant školy, zejména v Poháru 
rozhlasu a Přespolním běhu 
- naplňuje ve školních podmínkách 
základní olympijské myšlenky  
 
- zvládá kotoul vpřed i vzad, přemet 
vpřed, stoj na hlavě i na rukách, 
cvičební prvky na hrazdě i kruzích 
švédské bedně a koze 
- dokáže zvládnout obtížný prvek s 
dopomocí 
při cvičení uplatní svůj fyzický fond 
 
 
 
- vyšplhá po tyči popř. na laně 
s přírazem (zdatnější žáci bez přírazu) 
 

Atletika 
Běh vytrvalostní na 1000m (chlapci) 
Běh vytrvalostní na 600 m (dívky) 
Skok daleký 
Skok vysoký- technika flopu  
Hod míčkem 
Běh na 60 m 
Štafetový běh 4x60m  
běh přes nízké překážky 
 
Gymnastika 
Akrobacie- kotoul vpřed, vzad 
přemet vpřed, stoj na rukou a na 
hlavě 
Hrazda-toč vpřed 
Kruhy- překot vzad, stoj po hlavě 
Švédská bedna nadél-kotoul, 
roznožka 
Koza nadél i napříč – roznožka, 
skrčka 
 
 
Šplh-s přírazem i bez přírazu, na tyči 
a na laně 
Cvičení se švihadly 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- rozvíjí svoji tělesnou zdatnost 
- cvičí postřeh a obratnost 
 
- osvojuje si pravidla jednotlivých her, 
rozvíjí svoji pohybovou zdatnost  
- zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 
soutěži, při rekreačních činnostech 
 
- uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v neznámém prostředí 
(příroda, silniční provoz), zvládá i 
dlouhodobější pobyt v přírodě a 
přesun na kratší vzdálenost, přežití v 
přírodě, orientace, ukrytí, nouzový 
přístřešek, zajištění vody, potravy, 
tepla  

-zvládá rychlý a bezpečný pohyb na 
bruslích všemi směry, osvojené 
dovednosti umí uplatnit i při hře LH 
 
-užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře 

Posilovací cviky, cvičení obratnosti, 
kruhový trénink, 
cvičení s medicimbaly   
překážková dráha 
 
Sportovní hry  
fotbal (chlapci) 
přehazovaná, ringo (dívky) 
košíková, házená, vybíjená 
 
 
Turistika a pobyt v přírodě  
 
 
 
 
 
 
 
Bruslení 
jednoduchý skok, LH hra 
 
 
Komunikace v TV 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

novin a časopisů, uživatele, internetu názvosloví osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály, gesta, 
značky. 

vzájemná spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech 

  

 


