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TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 

Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících 

takto: 

1. až 5.ročník – 2 hodiny týdně.  

Tělesná výchova se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a zdraví. 

 

 

 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova 

 

Vzdělávací obsah má komplexní charakter, ale je rozdělen do třech oblastí: 

Činnosti ovlivňující zdraví –  význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně 

zaměřené činnosti, 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, 

rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy 

sportovních her, turistiky a pobyt v přírodě, plavání, bruslení (dle využitelných možností). 

Činnosti podporující pohybové učení – komunikace v TV,  organizace při TV, zásady jednání 

a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a posuzování 

pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech. 

 

     Ve všech oblastech je kladen důraz na  osvojení praktických dovedností a jejich aplikaci. 

Obsahem předmětu Tělesná výchova je poznání vlastních pohybových možností a zájmů a 

poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost a duševní a sociální 

pohodu. Pohybové vzdělávání vychází od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené 

a výběrové. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je žákův prožitek 

z pohybu a z komunikace při pohybu.   

 

Organizace: 

- žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti („umělém 

povrchu“), ve volné přírodě, plaveckém bazénu. 

- úvodní část hodiny (zahřátí, protažení nebo rozcvičení) je podřízeno náplni hlavní části 

hodiny a danému typu sportování. 

- žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. 

- učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce s využitím dostupného náčiní a 

nářadí. 

 

V předmětu se realizují průřezová témata: OSV- (seberegulace,sebeovládání), (kooperace a 

kompetice), (psychohygiena),  EV (lidské aktivity a problémy životního prostředí). 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
 

Kompetence k učení 

- učitel umožňuje žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti 

výsledky 

- žáci jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví 

- žáci se učí změřit základní pohybové výkony a porovnat je s předchozími, učí se orientovat 

v informačních zdrojích o možných sportovních aktivitách a akcích 

 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel dodává žákům sebedůvěru 

- učitel podle potřeby a nutnosti v žákům v činnostech pomáhá 

- žák uplatňuje zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí, učí se adekvátně 

reagovat v situaci úrazu svém i spolužáka 

- žáci se učí řešit a předcházet problémům v souvislosti s nevhodným či nesportovním 

chováním 

  

Kompetence komunikativní 

- učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých 

- učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci 

- žák se učí reagovat na základní povely a pokyny, sám je vydávat 

- žák se učí využívání sportovní terminologie při jednoduchých týmových hrách 

 

Kompetence sociální a personální 

- učitel zadává úkoly při kterých žáci mohou spolupracovat 

- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

- žák je veden k jednání v duchu fair – play, dodržování pravidel, respektu k opačnému 

pohlaví 

- žák je veden ke spolupráci při jednoduchých týmových činnostech, zvládání činnosti ve 

skupině 

 

Kompetence občanská 

- učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich 

výsledků 

-učitel umožňuje žákům chápání pravidel a norem, vede žáky k jejich respektování 

- žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu 

- žák si je vědom svých práv a povinností ve škole, třídě, týmu, učí se být ohleduplný a taktní 

 

Kompetence pracovní 

- učitel vede žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových 

činnostech v běžném životě  

-učitel vede žáky k organizaci vlastních pohybových aktivit, práci v kolektivu, v týmu, 

spolupráci při hrách 

- žák dodržuje stanovená pravidla,plní své povinnosti,závazky  

- žák se učí užívat jednotlivé tělocvičné náčiní a nářadí 


