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Vzdělávací oblast:Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 1.  

 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

 

- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost 

se zdravím a využívá nabízené možnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 

pohybových činnostech ve známých prostorech školy 

 

 

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 

Rozvoj různých forem rychlosti, 

vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 

koordinace pohybu 

 

Hygiena při TV: hygiena 

pohybových činností a cvičebního 

prostředí, vhodné oblečení a obutí 

pro pohybové aktivity 

Bezpečnost při pohybových 

činnostech: organizace a bezpečnost 

cvičebního prostředí, bezpečnost 

v šatnách a umývárnách, bezpečná 

příprava a ukládání nářadí, náčiní a 

pomůcek 
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Vzdělávací oblast:Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník : 1. 
 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

 

 

 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo 

činnosti prováděné ve skupině 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- spolupracuje při jednoduchých týmových 

pohybových činnostech a soutěžích 

 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

Základy gymnastiky: průpravná 

cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním 

a na nářadí odpovídajícím velikosti a 

hmotnosti 

Rytmické a kondiční formy cvičení 

pro děti: kondiční cvičení s hudbou 

nebo rytmickým doprovodem, 

vyjádření rytmu a melodie pohybem, 

jednoduché tance 

 

Turistika a pobit v přírodě: přesun do 

terénu, chůze v terénu,ochrana 

přírody 

 

Pohybové hry: s různým zaměřením, 

netradiční pohybové hry a aktivity 

Základy sportovních her: manipulace 

s míčem, spolupráce ve hře, 

průpravné hry, utkání podle 

zjednodušených pravidel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splněno 

v předmětu 

Hudební výchova 

 

Vycházky školy a 

v Prvouce 
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Vyučovací oblast : Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět : Tělesná výchova 

Ročník : 1. 
 

 

 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

 

 

- reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 

činnosti a její organizaci 

 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ 

Komunikace v TV: základní 

tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností, smluvené povely, signály 

Organizace při TV: základní 

organizace prostoru a činností ve 

známém prostředí 

Zásady jednání a chování: fair play 

Pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových činností: 

her, závodů, soutěží 

Měření a posuzování pohybových 

dovedností: měření výkonů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 401 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví  

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 2. 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

-spojuje pravidelnou každodenní pohybovou  

 činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

  

 

 

 

 

 

-uplatňuje hlavní zásady hygieny bezpečnosti 

 při pohybových činnostech ve známých prostorech  

 školy 

 

 

 

 

 

 

-spolupracuje při jednoduchých týmových  

 pohybových činnostech a soutěžích  

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ  

 ZDRAVÍ. 

Příprava organismu před pohybovou 

 činností,uklidnění po zátěži. 

Správné držení těla,správné zvedání  

 zátěže. 

Průpravná,kompenzační cvičení 

 a jejich praktické využití. 

Rozvoj různých forem rychlosti, 

 vytrvalosti,síly. 

Hygiena při tělesné výchově. 

Vhodné oblečení a obutí pro pohy- 

 bové aktivity. 

Bezpečnost při pohybových činnos- 

 tech,v šatnách,bezpečná příprava 

 a ukládání nářadí,náčiní a pomůcek. 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

Pohybové hry s různým zaměřením, 

 netradiční pohybové hry a aktivity. 

Základy sportovních her,manipulace 

 s míčem,spolupráce ve hře,průprav- 

 né hry,utkání podle zjednodušených 

 pravidel.   
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví  

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník : 2. 

 

 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

 

-zvládá v souladu s individuálními předpoklady  

 jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo 

 činnosti prováděné ve skupině,usiluje o zlepšení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 

 činnosti a její organizaci 

Základy gymnastiky: 

 -průpravná cvičení a cvičení  

  na nářadí 

 -rytmické a kondiční formy cvičení 

  pro děti-s hudbou a rytmickým 

  doprovodem 

 -vyjádření melodie,rytmu pohybem. 

Průpravné úpoly,přetahy. 

Základy atletiky: 

 -rychlý běh,vytrvalý běh,skok daleký 

  a hod míčkem. 

Turistika a pobyt v přírodě,přesun  

  v terénu,ochrana přírody. 

Plavání-hygiena,základní plavecké 

  dovednosti.   

 

Komunikace v tělesné výchově, 

  základní tělocvičné názvosloví, 

  smluvené povely,signály. 

Zásady jednání a chování-fair play. 

Pravidla osvojovaných pohybových 

  činností:her,závodů,soutěží. 

Měření a posuzování dovedností, 

  měření výkonů.  

     

 

 

 

 

 

 

OSV- 

(seberegulace,sebeovládání)       

cvičení sebeovládání,vůle, 

 stanovení cílů 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 3. 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

 

- 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 

 

 

- příprava organismu: příprava před 

pohybovou činností, uklidnění po 

zátěži, napínací a protahovací 

cvičení. 

- zdravotně zaměřené činnosti: 

správné držení těla, správné zvedání 

zátěže; průpravná, kompenzační 

cvičení a jejich praktické využití. 

- rozvoj různých forem rychlosti, 

vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 

koordinace pohybu. 

 

- základy gymnastiky: průpravná 

cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním 

a na nářadí odpovídající velikosti a 

hmotnosti. 

- základy atletiky: rychlý běh, 

vytrvalý běh, skok do dálky, hod 

míčkem. 

- rytmické a kondiční formy cvičení 

pro děti: kondiční cvičení s hudbou 

nebo rytmickým doprovodem, 

základy estetického pohybu, 

vyjádření melodie a rytmu pohybem, 

jednoduché tance. 

 

 

OSV- (seberegulace a 

sebeorganizace) – cvičení 

sebekontroly, sebeovládání, 

vůle, stanovení osobních cílů 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 3. 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- spolupracuje při jednoduchých týmových 

pohybových činnostech a soutěžích  

 

- turistika a pobyt v přírodě: přesun 

do terénu a chování v terénu, chůze 

v terénu, ochrana přírody 

- plavání(základní plavecká výuka): 

hygiena plavání, adaptace na vodní 

prostředí, základní plavecké 

dovednosti. 

 

- pohybové hry: s různým 

zaměřením;  netradiční pohybové hry 

a aktivity 

základy sportovních her: manipulace 

s míčem či jiným herním náčiním 

odpovídající velikosti a hmotnosti, 

spolupráce ve hře, průpravné hry, 

utkání podle zjednodušených 

pravidel minisportů.  
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 3. 
 

 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

- 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 
 

 

- bezpečnost při pohybových 

činnostech: organizace a bezpečnost 

cvičebního prostoru, bezpečnost 

v šatnách a umývárnách, bezpečná 

příprava a ukládání nářadí, náčiní a 

pomůcek. 

 

- komunikace v TV: základní 

tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností, smluvené povely, signály. 

- zásady jednání a chování: fair play. 

- pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových činností _ 

her, závodů, soutěží. 

- měření a posuzování pohybových 

dovedností – měření výkonů. 

 

OSV – (seberegulace a 

sebeorganizace) – cvičení 

sebekontroly, sebeovládání, 

vůle 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník:4. 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

 

 

 

 - 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 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ A ÚROVEŇ 

POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Význam pohybu pro zdraví- 

pohybový režim žáka, délka a 

intenzita pohybu.Příprava před 

pohybovou činností, uklidnění po 

zátěži. Kondiční cvičení s hudbou 

nebo rytmickým doprovodem, 

vyjádření melodie a rytmu pohybem, 

jednoduché tance. 

Správné držení těla, správné zvedání 

zátěže. Průpravná, kompenzační, 

relaxační cvičení. Rozvoj 

pohyblivosti, koordinace pohybu. 

Pohybové hry- s různým zaměřením, 

netradiční pohybové hry a aktivity, 

pohybová tvořivost.Hry na sněhu a 

na ledě- podle podmínek. 

Hygiena pohybových činností a 

cvičebního prostředí, vhodné 

oblečení a obutí pro pohybové 

aktivity.Organizace a bezpečnost 

cvičebního prostoru, první pomoc 

v TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-( psychohygiena)- 

uvolnění, relaxace. 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 4. 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

- 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 přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje, respektuje při pohybových 

činnostech opačné pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

- užívá při pohybové činnosti základní osvojované 

tělocvičné názvosloví, cvičí podle popisu cvičení 

 

 

Základy gymnastiky- průpravná 

cvičení, akrobacie (kotoul vpřed, 

kotoul vzad, nácvik stoje na rukou 

s dopomocí), cvičení s náčiním a na 

nářadí (nácvik odrazu z můstku, 

přeskok dílů bedny….) 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ 

Zásady jednání a chování- fair play, 

olympijské ideály a 

symboly.Pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových činností- 

her, závodů, soutěží.Manipulace 

s míčem, pálkou či jiným herním 

náčiním. Herní činnosti jednotlivce, 

spolupráce ve hře, utkání podle 

zjednodušených pravidel 

minisportů.Přetahy a přetlaky. 

 

Komunikace v TV- základní 

tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností, smluvené povely, signály. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV- (kooperace a kompetice)- 

seberegulace v situaci 

nesouhlasu, podřízení se, 

vedení a organizování práce 

skupiny, zvládání situací 

soutěže a konkurence, efektivní 

komunikace. 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 4. 
 

 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže 

na úrovni třídy 

 

 

 

- dokáže změřit 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 

 

 

Soutěže v tělocvičně i v přírodě, 

přesun do terénu, chůze v terénu, 

táboření, ochrana přírody. 

 

 

Základy atletiky- rychlý běh do 60 m, 

motivovaný vytrvalý běh do 1000 m 

na dráze a v terénu až do 15 minut, 

nízký i vysoký start, skok do dálky 

nebo do výšky, hod míčkem.Měření a 

posuzování pohybových dovedností- 

měření výkonů, základní pohybové 

testy.  

 

Zdroje informací o pohybových 

činnostech.Sledování vývěsných 

tabulí v obci, nástěnek ve škole. 

 

 

EV-(lidské aktivity a problémy 

životního prostředí)- ochrana 

přírody při masových 

sportovních akcích. 

 

OSV-( psychohygiena)- 

zvládání stresových situací. 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ        

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 5. 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

- se účastní pravidelného pohybového režimu, 

kondičně zaměřených činností,  

 

- dokáže být přiměřeně samostatný, 

 

-  prokáže vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti   

 

 - dokáže zařadit korektivní cvičení, s ohledem na 

jednostrannou zátěž, svalové oslabení 

 

- zvládá osvojené pohybové dovednosti dle 

individuálních předpokladů, dokáže vytvářet 

varianty pohybových her 

 

- uplatňuje pravidla hygieny, bezpečného chování, 

dokáže reagovat na úraz spolužáka 

 

- dokáže zhodnotit kvalitu pohybové činnosti 

spolužáka, provádí vlastní pohybovou činnost dle 

pokynů 

 

 

Pohybový režim, délka a intenzita 

pohybu, význam pro zdraví, 

 - pohybová příprava před 

pohybovou činnost  

 - uklidnění po zátěži, napínací a 

protahovací cvičení, kondiční,  

- cvičení s hudbou a rytmickým 

doprovodem, tance (rytmus, tempo, 

takt, změny poloh, tempa i rytmu, 

cvičení s náčiním s hudbou) 

 

Základy gymnastiky – průprava, 

akrobacie, s náčiním, nářadím 

(kotoul vpřed i vzad s modifikací, 

stoj na rukou s dopomocí i bez, 

odraz z můstku, přeskok bedny, 

průprava shybů a visů na hrazdě, 

chůze po kladince) 

 

Základy lehké atletiky – běžecká 

abeceda, nízký start, vytrvalý běh, 

6Om, do 1000m, do 12min ve volné 

přírodě, skok daleký z rozběhu a 

vysoký, hod míčkem (skrčný, střižný 

hod z rozběhu)  

 

 

OSV (psychohygiena)  

zvládání stresu při kolektivních 

hrách, soutěžích, tolerance ke 

spoluhráčům 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova  

Ročník: 5. 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- ovládá fair play chování, dodržuje, reaguje, 

respektuje pravidla pohybových činností 

 

 

 

 

 

 

- zvládá organizovat nenáročnou pohybovou 

činnost, soutěž  

 

- změří své výkony a porovnává je s minulými 

 

 

 

- užívá základní tělocvičné názvosloví, dokáže 

cvičit dle jednoduchého nákresu a popisu cvičení 

 

 

 

- orientuje se v informačních sportovních zdrojích 

 

 

 

Zdravotně zaměřené pohybové 

činnosti (cviky na vadné držení těla) 

Pohybové hry s různými druhy 

náčiní a s různým zaměřením, 

bruslení, sezónní hry 

Zásady hygieny při TV, bezpečnosti 

a poskytnutí první pomoci 

 

Základy sportovních her s různými 

druhy náčiní, spolupráce při hře 

(pohyb s míčem i bez něho, driblink, 

přihrávky obouruč, jednoruč, vedení 

míče driblinkem, nohou, střelba na 

koš, branku) 

  

Názvosloví v TV, povely, signály 

 

Chování v dopravních prostředcích, 

olympiády, závody tříd, v přírodě 

Měření výkonů, testy. 

Zdroje informací o sportu a pohybu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


