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5.8 Člověk a zdraví 

Charakteristika vzdělávací oblasti 
Zdraví je důležitým předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální 

pracovní výkonnost. Proto se stává poznávání a praktické ovlivňování podpory a ochrany 

zdraví jednou z priorit základního vzdělávání. Zdraví člověka chápeme jako vyvážený stav 

tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl 

života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, 

bezpečí člověka atd. 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali 

sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, způsob jeho ochrany smysl i 

hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují 

s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si 

dovednosti a způsoby chování, které vedou k zachování či posílení zdraví a získávají 

potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o 

poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání 

v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné 

motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví. Při 

realizaci této vzdělávací oblasti klademe důraz především na praktické dovednosti a jejich 

aplikace v modelových situacích. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků 

ve vyučovacích předmětech Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. Obsah této oblasti 
navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích 

oblastí, které jej obohacují nebo využívají a do života školy. 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a  ochraně zdraví 

v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. 

Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a 

prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu 

a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při 

ohrožení v každodenních i rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem 

k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje 

výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní 

a sociální výchova. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, 

partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků. 

Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje žáka k poznání vlastních pohybových 

možností, zájmů a k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na jeho tělesnou 

zdatnost, duševní a sociální pohodu. Postupuje od spontánní pohybové činnosti k činnosti 

řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a 

řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i 

zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého 

zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Nedílnou součástí tělesné výchovy jsou 

korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v 

hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním 

oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 

 poznávání zdraví jako nejdůležitější důležité životní hodnoty v kontextu dalších 

životních hodnot 
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 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k 

vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím 

a atmosférou příznivých vztahů 

 poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života 

na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na 

kvalitě prostředí 

 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i 

na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 

 využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, 

k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v 

každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní 

ochranou zdraví 

 propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými 

vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd. 

 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného 

předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd. 

 ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných 

událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých 

mimořádných událostí 

 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 

prospěšných činností ve škole i v obci 

 

5.8.1 Výchova ke zdraví  

a) Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví, vychází ze vzdělávacího oboru Výchova ke 

zdraví, se vyučuje jako samostatný předmět na 2. stupni. Obsahuje výchovu k mezilidským 

vztahům a chápání různých životních rolí, vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví 

v propojení všech jeho složek, učí je být za ně odpovědný.  Žáci si při výuce osvojují zásady 

zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování 

účelného chování při ohrožení v každodenních rizikových situacích i při mimořádných 

událostech. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských 

vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků. Dále tento předmět vede  

k získání a upevnění návyků v poskytování první pomoci, orientaci v základních otázkách 

sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování. 

Tematické okruhy vyučovacího předmětu:  

Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví je členěna do šesti tematických okruhů. 

V tematickém okruhu Vztah mezi lidmi a formy soužití se žáci seznámí s principy vztahů 

mezi lidmi a zásadami jejich utváření a životními rolemi. V tematickém okruhu Změny 

v životě člověka a jejich reflexe žáci probírají vlivy tělesných duševních a společenských 

změn na konkrétního jedince. V tematickém okruhu Zdravý způsob života a péče o zdraví je 

seznámení žáků se zásadami správného stravování, tělesnou a duševní hygienou a ochranou 

před chorobami a úrazy. V tematickém okruhu Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

jsou žáci seznámeni se zásadami ochrany zdraví a prevencí včetně ochrany člověka  

za mimořádných událostí. V tematickém okruhu Hodnota a podpora zdraví jsou probírány 

se žáky jednotlivé složky zdraví jejich podpora a způsoby prevence. V tematickém okruhu 

Osobnostní a sociální rozvoj žáci procvičují sebereflexi a sebeovládání, zvládání různých 

problémových situací a správné morální a hodnotové postoje, utváření vědomí vlastní 

identity, dopad vlastního jednání a chování.  
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Integrace průřezových témat do vyučovacího předmětu: 

Osobnostní a sociální výchova – Rozvoj schopnosti poznání, Sebepoznání a sebepojetí, 

Seberegulace a sebeorganizace, Mezilidské vztahy   

Multikulturní výchova – Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita, 

Princip sociálního smíru a solidarity 

Mediální výchova-fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení 

Realizace předmětu v ročnících s týdenní časovou dotací: 

6. ročník: 0 hodin 

7. ročník: 1 hodina 

8. ročník: 1 hodina 

9. ročník: 1 hodina 

Předmět je posílen 1 hodinou z disponibilní dotace. 

Výuka probíhá dle jednotlivých témat v kmenových třídách, nebo jiných odborných 

učebnách. Další možností jsou besedy a přednášky. Využíváme školní informační centrum  

a učebny PC. V odborné učebně mají žáci k dispozici odbornou literaturu, encyklopedie, 

trvalé připojení k internetu, využívají možností interaktivní tabule při přípravě referátů, 

vyhledávání a předávání informací. Ve výuce některé tematické celky jsou vyučovány 

s použitím DUMů, projektovou metodou a je podpořena pořady, projekty a soutěžemi.  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

žáků  
Kompetence k učení 

Učitel 

 motivuje žáky k efektivnímu učení, 

 učí žáky vyhledávat a třídit informace, využívat je v procesu učení, 

 předkládá dostatek zdrojů, aby si žáci vytvořili komplexnější pohled na přírodní  

a společenské jevy, 

 motivuje žáky k plánování, organizování a řízení vlastní učení. 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel 

 vede žáky k ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i 

mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením 

jednotlivých mimořádných událostí 

 rozvíjí schopnost žáků k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, 

 podporuje u žáků kritické myšlení, 

 rozvíjí u žáků schopnost obhájit svá rozhodnutí. 

Kompetence komunikativní 

Učitel 

 klade důraz u žáků k osvojení si kultivovaného ústního projevu, 

 podporuje u žáků účinné zapojení se do diskuse, 

 ovlivňuje žáky k uplatňování bezpečného a odpovědného sexuálního chování 

s ohledem na zdraví a etické partnerské vztahy. 

Kompetence sociální a personální 

Učitel 

 rozvíjí umění žáků spolupracovat ve skupině 

 učí žáky v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni umět požádat 

Kompetence občanské 

Učitel 

 učí žáky respektovat názory ostatních, 
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 formuje u žáků volní a charakterové rysy, 

 poskytuje žákům možnost rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, 

 umožňuje žákům chápat základní ekologické souvislosti, respektovat požadavky  

na kvalitní životní prostředí, 

 učí žáky chránit zdraví své a druhých 

 vede žáky k poznávání zdraví jako důležité životní hodnoty v kontextu dalších 

životních hodnot 

Kompetence pracovní 

Učitel 

 podněcuje žáky ke zdokonalování grafického projevu, 

 motivuje žáky k efektivitě při organizování vlastní práce, 

 umožňuje žákům využít ICT pro hledání informací, 

 podněcuje žáky k využívání znalostí v běžné praxi, 

 upevňuje u žáků základní postupy první pomoci. 

  

b) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví, který je realizován  

v  7. – 9. ročníku na 2. stupni, je dále rozpracován po ročnících na samostatných stránkách. 
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Vzdělávací oblast:     Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět:       Výchova ke zdraví 

Ročník:                           7. 

 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

Žák 

 vysvětlí role členů komunity 

(rodiny, třídy, spolku) a uvede 

příklady pozitivního a 

negativního vlivu na kvalitu 

sociálního klima (vrstevnická 

komunita, rodinné prostředí) 

z hlediska prospěšnosti zdraví 

 respektuje přijatá pravidla 

soužití mezi spolužáky i 

jinými vrstevníky a přispívá 

k utváření dobrých 

mezilidských vztahů v 

komunitě 

 

Žák 

 uvede význam rolí v rodině 

 na příkladech vysvětlí pozitiva 

a negativa party 

 vytváří pravidla soužití 

v prostředí určité komunity 

 na příkladech uvede, jak lze 

řešit konflikty v komunitě 

 přijímá, respektuje názory 

členů skupiny (komunity) 

 praktikuje chování 

podporující dobré vztahy 

 aktivně naslouchá názory 

jiných osob 

  

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

- rodina a komunikace v ní, 

- vliv rodiny a vliv médií 

- kamarádství, přátelství 

- vztahy a pravidla soužití 

v prostředí komunity   

- tolerance menšinám 

 

OV – vztahy mezi lidmi(metody 

komunikace mezi skupinami) 

 

OSV (Rozvoj schopnosti poznání) 

– vnímání a dovednosti, 

(Mezilidské vztahy)-podpora 

vztahů ve skupinách 

 MuV (Lidské vztahy)-rodinné 

tradice (význam rodina a role 

jejich členů) 

 

 

 

 respektuje změny v období 

dospívání, vhodně na ně 

reaguje; kultivovaně se chová 

k opačnému pohlaví 

 

 

 porozumí sobě samému 

 zvládá vlastní chování a 

problémové situace 

 vysvětlí tělesné a duševní 

změny v dospívání (rozdíly 

mezi chlapci a děvčaty) 

 kultivovaně se chová 

k opačnému pohlaví 

Změny v životě člověka a jejich 

reflexe 

- dětství, puberta, dospívání - 

tělesné, duševní a společenské 

změny 

- zralost a její problémy 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

 

 

 vysvětlí na příkladech přímé 

souvislosti mezi tělesným, 

duševním a sociálním 

zdravím; vysvětlí vztah mezi 

uspokojováním základních 

lidských potřeb a hodnotou 

zdraví 

 

 

 dává do souvislostí složení 

stravy a způsob stravování 

s rozvojem civilizačních 

nemocí a v rámci svých 

možností uplatňuje zdravé 

stravovací návyky 

 

 

 

 usiluje v rámci svých 

možností a zkušeností o 

aktivní podporu zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 objasní pojem zdraví 

 vysvětlí vztah mezi tělesným a 

duševním zdravím 

 uplatňuje zásady tělesné a 

duševní hygieny 

 uvede na příkladech vliv 

životních podmínek na 

tělesné, duševní zdraví 

 

 objasní rizika nezdravého 

způsobu stravování 

 diskutuje o poruchách příjmu 

potravy 

 

 

 

 

 

 orientuje se v biologických 

rytmech a umí si rozvrhnout 

svůj denní režim respektující 

zdravý životní styl a zařazuje 

do něj aktivní pohyb, 

otužování a relaxaci 

 navrhne formy aktivního 

odpočinku vzhledem 

k pracovním aktivitám 

 zdůvodní přínos pohybu pro 

Zdravý způsob života a péče  

o zdraví 

- tělesná a duševní hygiena, 

denní režim – zásady 

osobní, intimní a duševní 

hygieny, otužování 

 

 

 

 

 

- výživa a zdraví - zásady 

zdravého stravování, pitný 

režim, alternativní výživa  

- vliv životních podmínek  

a způsobu stravování na 

zdraví 

- poruchy příjmu potravy 

 

 

- vyváženost pracovních  

a odpočinkových aktivit  

-   význam pohybu  

pro zdraví, pohybový 

režim 

 

 

 

 

P – Systém rostlin (léčivé rostliny 

a drogy) 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

 

 

 uvádí do souvislostí zdravotní 

a psychosociální rizika, 

spojená se zneužíváním 

návykových látek, a životní 

perspektivu mladého člověka; 

uplatňuje osvojené sociální 

dovednosti a modely chování 

při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy ve škole i 

mimo ni; v případě potřeby 

vyhledá odbornou pomoc sobě 

nebo druhým 

zdraví 

 

 uvede zdravotní rizika spojená 

s kouřením, alkoholem, 

drogami a argumentuje ve 

prospěch zdraví 

 

- odpovědné chování 

v situacích úrazu a život 

ohrožujících stavů (úrazy 

v domácnosti, při sportu, 

na pracovišti, v dopravě), 

- základy první pomoci 

 samostatně využívá osvojené 

kompenzační a relaxační 

techniky a sociální dovednosti 

k regeneraci organismu, 

překonávání únavy a 

předcházení stresovým 

situacím 

 

 

 

 

 projevuje odpovědné chování 

v rizikových situacích silniční 

a železniční dopravy, aktivně 

předchází situacím ohrožení 

zdraví a osobního bezpečí, 

 definuje stres a únavu 

 objasní význam regenerace 

organismu a popíše několik 

relaxačních technik a objasní 

jejich dopad 

 vyjmenuje základní sociální 

dovednosti a jejich příklady, 

umí vyhledat odbornou pomoc 

 

 

 

 vyjmenuje běžné situace 

ohrožující zdraví a bezpečí 

člověka ve škole i jinde 

 v konkrétních situacích 

silniční a železniční dopravy 

Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

- stres a jeho vztah ke 

zdraví, kompenzační, 

relaxační a regenerační 

techniky k překonání 

únavy, stresových reakcí a 

posílení duševní odolnosti 

- auto-destruktivní 

závislosti 

 

- skryté formy a stupně 

individuálního násilí a 

zneužívání, sexuální 

kriminalita  

- šikana a jiné projevy 

TV – Zdravotní zaměření činnosti 

(kondiční cvičení, 

kompenzace a relaxace) 

 

MeV (fungování a vliv médií  

ve společnosti)-vliv reklam na 

člověka, jeho postoje a chování 

(tvorba mediálního sdělení)-

výroba plakátků ke zdravé výživě  
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

v případě potřeby poskytne 

adekvátní první pomoc 

uplatňuje bezpečné chování, 

které neohrožuje jeho osobu 

ani jiné účastníky 

 cíleně používá bezpečnostní a 

ochranné prvky – jako chodec, 

cyklista 

 ošetří drobná i závažná 

poranění 

  

násilí, kriminalita mládeže 

- prevence šikany, bezpečné 

chování a komunikace 

-  nebezpečí komunikace 

prostřednictvím 

elektronických médií 

- komunikace se službami 

odborné pomoci 

-    manipulativní reklama a 

informace – reklamní 

vlivy, působení sekt 

- bezpečný pohyb 

v rizikovém prostředí, 

bezpečné chování a 

komunikace – komunikace 

s vrstevníky a neznámými 

lidmi 

- ochrana člověka za 

mimořádných událostí, 

klasifikace mimořádných 

událostí, varovný signál a 

jiné způsoby varování, 

evakuace 

 

 uplatňuje osvojené 

preventivní způsoby 

rozhodování, chování a 

jednání v souvislosti 

s běžnými, přenosnými, 

civilizačními a jinými 

 

 vysvětlí hierarchii lidských 

potřeb 

 vyjádří názory, pocity a 

postoje k systému hodnot 

 namaluje plakát (koláž 

Hodnota a podpora zdraví 

- složky zdraví a jejich 

interakce 

- základní lidské potřeby  

a jejich hierarchie 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

chorobami; svěří se se 

zdravotním problémem a 

v případě potřeby vyhledá 

odbornou pomoc 

z obrázků) na téma zdravý 

životní styl 

 

- podpora zdravého 

životního stylu, programy 

podpory zdraví  

 

 

 projevuje odpovědný vztah 

k sobě samému, k vlastnímu 

dospívání a pravidlům 

zdravého životního stylu; 

dobrovolně se podílí na 

programech podpory zdraví 

v rámci školy a obce 

  

 

 seznámí se s pojmy 

sebepoznání a sebepojetí a 

vlastní identita   

 aplikuje na příkladech sociální 

dovednosti a modely při 

kontaktu s různými problémy 

 respektuje druhé a učí se 

aktivnímu naslouchání 

 

Osobnostní a sociální rozvoj 

- sebepoznání a sebepojetí – 

vztah k sobě samému, 

vztah k druhým lidem; 

zdravé a vyrovnané 

sebepojetí  

- psychohygiena v sociální 

dovednosti pro 

předcházení a zvládání 

stresu  

- mezilidské vztahy, 

komunikace a kooperace  

- respektování sebe sama i 

druhých, přijímání názoru 

druhého, empatie; chování 

podporující dobré vztahy 

OSV (Hodnoty, postoje, praktická 

etika)-projevy chování, dovednost 

rozhodovat v různých situacích 
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Vzdělávací oblast:     Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět:       Výchova ke zdraví 

Ročník:                           8. 

 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

Žák 

 respektuje přijatá pravidla 

soužití mezi spolužáky  

i jinými vrstevníky a přispívá 

k utváření dobrých 

mezilidských vztahů 

v komunitě 

 

 

 

 

 

 

 respektuje význam sexuality 

v souvislosti se zdravím, 

etikou, morálkou  

a pozitivními životními cíli; 

chápe význam zdrženlivosti 

v dospívání a odpovědného 

sexuálního chování 

Žák 

 vysvětlí význam dodržování 

přijatých pravidel soužití 

 na příkladech správně rozliší 

příklady nepřiměřeného 

chování a porušování 

společenských norem a jejich 

důsledky 

 popíše zásady správného 

dialogu, rozliší asertivní a 

agresivní mezilidskou 

komunikaci 

 

 objasní fyziologické změny 

v období dospívání 

 zdůvodní odpovědnost za 

bezpečné sexuální chování 

 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

- vztahy ve dvojici 

- vrstevnická skupina 

- sociální komunikace - soužití 

rodina, škola 

- právní otázky rodinného života 

 

 

 

 

 

 
Změny v životě člověka a jejich reflexe 

- sexuální dospívání  

a reprodukční zdraví – zdraví 

reprodukční soustavy 

- předčasná sexuální zkušenost 

- sexualita jako součást formování 

osobnosti, zdrženlivost 

OV – Lidská setkání 

(rozdíly mezi lidmi)  

 

MuV (Princip sociálního 

smíru  

a solidarity)-odpovědnost 

jedince, nekonfliktní život 

(Multikulturalita)-odlišné 

sociokulturní skupiny 

 

 

 

 

P – Anatomie a fyziologie 

(funkce orgánů) 

 

MuV (Lidské vztahy) -

tolerance, předsudky, 

morální normy 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

 

 uplatňuje osvojené 

preventivní způsoby 

rozhodování, chování  

a jednání v souvislosti 

s běžnými, přenosnými, 

civilizačními a jinými 

chorobami; svěří se se 

zdravotním problémem a 

v případě potřeby vyhledá 

odbornou pomoc 

 

 

 navrhne zásady prevence 

chování a jednání ve spojitosti 

s přenosnými, civilizačními  

a jinými chorobami 

 posoudí způsoby chování a 

prevence vlastního i cizího 

zdraví 

 

Zdravý způsob života a péče  

o zdraví 

- vlivy vnějšího a vnitřního 

prostředí na zdraví – kvalita 

ovzduší a vody, hluk, 

osvětlení, teplota 

- ochrana před přenosnými 

chorobami, základní cesty 

přenosu nákaz a jejich 

prevence, ochrana před 

chronickými nepřenosnými 

chorobami a před úrazy  

- prevence kardiovaskulárních a 

metabolických onemocnění 

- nákazy přenosné krví a 

sexuálním kontaktem, jejich 

dělení, projevy a způsoby léčby 

P  - Nemoci , úrazy a 

prevence 

 (následky nemocí) 

 

 

 uvádí do souvislosti zdravotní 

a psychosociální rizika 

spojená se zneužíváním 

návykových látek a životní 

perspektivu mladého člověka; 

uplatňuje osvojené sociální 

dovednosti a modely chování 

při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy ve škole i 

mimo ni; v případě potřeby 

vyhledá odbornou pomoc sobě 

nebo druhým 

 

 vyjádří názory, pocity a postoje 

k systému hodnot 

 vysvětlí pojem droga, závislost, 

abstinenční příznaky 

 uvede zdravotní rizika spojená 

s kouřením, alkoholem, 

drogami a argumentuje ve 

prospěch zdraví 
 

 

 

Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

- rizikové chování (alkohol, aktivní  

a pasivní kouření, zbraně, 

nebezpečné látky a předměty, 

nebezpečný internet - účinky  

a následky jejich užití 

- psychická onemocnění, násilí 

mířené proti sobě samému 

 

 

 

 

Ch  - druhy a účinky 

chemických látek  
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

 uplatňuje adekvátní způsoby 

chování a ochrany 

v modelových situacích 

ohrožení, nebezpečí 

i mimořádných událostí 

 navrhne postup chování za 

mimořádných událostí 
 charakterizuje možná 

nebezpečí vyplývající 

z běžného života i 

z mimořádných událostí, 

uvede vhodné způsoby 

preventivního chování a 

ochrany 

- postup v případě dopravní nehody 

(tísňové volání, zajištění 

bezpečnosti) 

- základní úkoly ochrany 

obyvatelstva, činnost po 

mimořádné události, prevence 

vzniku mimořádných událostí 

- zásady postupů při zasypání, 

povodni, chemické havárii aj. 

 

 posoudí různé způsoby 

chování lidí z hlediska 

odpovědnosti za vlastní zdraví 

i zdraví druhých a vyvozuje 

z nich osobní odpovědnost ve 

prospěch aktivní podpory 

zdraví  

 

 navrhne preventivní způsoby 

rozhodování 

 v případě zdravotních 

problémů vybere vhodnou 

odbornou pomoc 

 

Hodnota a podpora zdraví  

- podpora zdraví a její formy – 

prevence a intervence, působení na 

změnu kvality prostředí a chování 

jedince, odpovědnost jedince  

za zdraví  

 

 projevuje odpovědný vztah 

k sobě samému, k vlastnímu 

dospívání a pravidlům 

zdravého životního stylu; 

dobrovolně se podílí na 

programech podpory zdraví 

v rámci školy a obce 

 

 vysvětlí, jak chránit osobní 

bezpečí 

 zdůvodní osobní 

zodpovědnost za své zdraví 

 

Osobnostní a sociální rozvoj 

- seberegulace a sebeorganizace 

činností a chování – cvičení 

sebereflexe, sebekontroly, 

sebeovládání a zvládání 

problémových situací; stanovení 

osobních cílů a postupných kroků 

k jejich dosažení;  

- zaujímání hodnotových postojů  

a rozhodovacích dovedností pro 

řešení problémů v mezilidských 

vztazích; prosociální chování 

 

OV – Vnitřní svět člověka 

(poznávání a hodnocení, 

systém hodnot)  
 

OSV (Sebepoznání a 

sebepojetí)-co o sobě vím, 

vztahy k druhým 

(Seberegulace a 

sebeorganizace) -

sebeovládání , vlastní 

jednání a prožitky 
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Vzdělávací oblast:     Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět:       Výchova ke zdraví 

Ročník:                           9. 

 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

Žák 

 

 respektuje přijatá pravidla 

soužití mezi spolužáky  

i jinými vrstevníky a přispívá 

k utváření dobrých 

mezilidských vztahů v  

komunitě 

Žák 

 

 posoudí odpovědnost za své 

chování 

 uvede faktory ovlivňující 

stabilitu rodiny  

 objasní, v čem spočívá vliv 

rodinného prostředí na rozvoj 

osobnosti 

 doporučí správný kontakt, 

úřad, aj. 

Vztahy mezi lidmi a formy 

soužití 
- přátelství, láska, partnerské 

vztahy 

- založení rodiny, manželství a 

rodičovství 

- kontakt s úřady, obec, spolek, 

škola, rodina 

OV – Lidská setkání (mezilidská 

komunikace a její konflikty), 

Právo v životě (právní vztahy  

a závazky, styk s úřady) 

  

 

 

 

 respektuje význam sexuality 

v souvislosti se zdravím, 

etikou, morálkou a pozitivní 

životními cíli, chápe význam 

zdrženlivosti v dospívání a 

odpovědného sexuálního 

chování 

 

 

 

 

 

 

 

 pojmenuje a vysvětlí tělesné, 

duševní a společenské změny 

dospívání 

 chápe dobrý fyzický vzhled a 

duševní pohodu jako 

významný předpoklad pro 

výběr partnera i profesní 

dráhy, pro uplatnění ve 

společnosti 

 shrne základní informace  

o sexualitě 

Změny v životě člověka a jejich 

reflexe 

- změny ve společnosti 

- sexuální dospívání a 

reprodukční zdraví – zdraví 

reprodukční soustavy, 

zdrženlivost a promiskuita 

- problémy těhotenství a 

rodičovství mladistvých 

- vývojové etapy života  

- poruchy pohlavní identity 

OV – Zásady soužití (morálka, 

pravidla chování a spolupráce)  

P  - Základní struktura života 

(orgánová soustava) 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

 

 usiluje v rámci svých 

možností a zkušeností o 

aktivní podporu zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 popíše stravu těhotných a 

jídelníček kojence 

 

 

 

 

 Zdravý způsob života a péče o 

zdraví 

- preventivní a léčebná péče 

- nákazy respirační, 

přenosné potravou, 

získané v přírodě, 

přenosné bodnutím hmyzu 

a stykem se zvířaty 

 

P – Fylogeneze a ontogeneze 

člověka (početí, těhotenství 

význam genetiky pro přenos 

vrozených vad) 

 

 

 

 

 

 vyhodnotí na základě svých 

znalostí a zkušeností možný 

manipulativní vliv vrstevníků, 

médií, sekt; uplatňuje 

osvojené dovednosti 

komunikační obrany proti 

manipulaci a agresi 

 

 

 

 

 

 uplatňuje adekvátní způsoby 

chování a ochrany 

v modelových situacích 

ohrožení, nebezpečí 

 

 vlastními slovy popíše, jak 

pozná manipulativní chování 

 předvede způsoby 

komunikace, jak se bránit 

manipulaci  

 na příkladech rozliší bulvár  

od informativního 

zpravodajství 

 kriticky zhodnotí a v praxi si 

ověří pravdivost reklamy na 

konkrétní výrobek 
 
 na modelových situacích 

popíše účinné způsoby 

chování při ohrožení osobního 

bezpečí 

Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

- formy individuálního 

násilí a zneužívání, 

deviace 

-   formy sexuálního 

zneužívání dětí;  

komunikace se službami 

odborné pomoci 

-   těžké životní situace 

a jejich zvládání, trestná 

činnost, dopink ve sportu 

 

- vliv bytové hygieny  

na zdraví, alergie  

- formy individuálního 

násilí a zneužívání, 

OV – Protiprávní jednání (druhy  

a postihy) 

P – Houby (negativní vliv na 

člověka), Úrazy a prevence (život 

ohrožující stavy) 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

i mimořádných událostí 

 

 

 

 

 

 

 projevuje odpovědné chování 

v rizikových situacích silniční 

a železniční dopravy; aktivně 

předchází situacím ohrožení 

zdraví a osobního bezpečí; 

v případě potřeby poskytne 

adekvátní první pomoc 

 

 v modelových situacích volí 

vhodné způsoby jednání, které 

směřují k adekvátní ochraně 

 spolupracuje na přípravě a 

hodnocení modelových 

situacích ohrožení pro mladší 

spolužáky 

 vyhodnocuje konkrétní 

rizikové situace v silniční a 

železniční dopravě a vyvozuje 

bezpečné chování 

 diskutuje o příčinách 

dopravních nehod a o jejich 

předcházení, argumentuje pro 

správné řešení situací 

 aktivně se zapojuje do akcí 

školy podporujících snižování 

rizik nehodovosti a 

podporující bezpečné chování 

v dopravě 

 umí poskytnout adekvátní 

první pomoc 

 

deviace 

 

 

 

 

 

 

- dodržování pravidel 

bezpečnosti a ochrany 

zdraví 

-   sebeochrana a vzájemná 

pomoc v  rizikových 

situacích a v situacích 

ohrožení 

- dodržování pravidel 

bezpečnosti a ochrany 

zdraví – bezpečné 

prostředí ve škole, 

ochrana zdraví při 

různých činnostech, 

bezpečnost v dopravě 

rizika silniční dopravy, 

vztahy mezi účastníky 

silničního provozu vč. 

zvládání agresivity, 

postup v případě 

dopravní nehody 

(tísňové volání, zajištění 

bezpečnosti) 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

 

 projevuje odpovědný vztah 

k sobě samému, k vlastnímu 

dospívání a pravidlům 

zdravého životního stylu; 

dobrovolně se podílí na 

programech podpory zdraví 

v rámci školy a obce  

 

 dobrovolně se podílí na 

programech podpory zdraví  

ve škole a obci 

 vysvětlí celostní pojetí 

člověka a celostní medicíny 

 

Hodnota a podpora zdraví  

- programy podpory zdraví 

- celostní pojetí člověka  

ve zdraví a nemoci 

 

 

 

P – Životní styl (pozitivní  

a negativní vlivy), Ochrana 

přírody (globální problémy) 

 

 vyjádří vlastní názor 

k problematice zdraví a 

diskutuje o něm v kruhu 

vrstevníků, rodiny i 

v nejbližším okolí 

 

 respektuje odlišné přístupy  

k sexualitě 

 uvede argumenty pro odložení 

pohlavního života  

 

Osobnostní a sociální rozvoj 

- utváření vědomí vlastní 

identity 

- aktivní naslouchání, 

dialog, efektivní a 

asertivní komunikace a 

kooperace v různých 

situacích 

- dopad vlastního jednání 

a chování 

- hledání pomoci při 

problémech 

 

MuV (Kulturní diference, Lidské 

vztahy. Etnický původ) - 

odpovědnost jedince, nekonfliktní 

život 
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5.8.2 Tělesná výchova 

a) Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení na 1. stupni školy 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova směřuje k poznání sama 

sebe jako živé bytosti, pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémů 

spojených s nemocí nebo jiným poškozením zdraví. Vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná 

výchova. 

Tělesná výchova směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností  

a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou 

zdatnost, duševní a sociální pohodu.  

Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené 

a výběrové. Jejím smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit  

do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, 

pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, 

pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností 

je žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu. Cílem je vypěstovat u žáků kladný 

vztah k fyzickým aktivitám a sportu, vytvářet návyky zdravého životního stylu vedoucí 

k progresivnímu utužování zdraví a zdravého životního stylu vůbec, dodržování sportovní 

etikety, pravidel a jednání fair-play. 

Na 1. stupni ve 2. a 3. ročníku je realizována základní výuka plavání v celkovém 

rozsahu 40 vyučovacích hodin. 

Tematické okruhy vyučovacího předmětu:  

Vzdělávací obsah předmětu tvoří Činnosti ovlivňující zdraví, Činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových dovedností, Činnosti podporující pohybové učení. 

Povinně škola nabízí obsah Zdravotní tělesné výchovy žákům III. (příp.II) zdravotní 

skupiny.Vzdělávací obsah tvoří Činnosti a informace podporující korekce zdravotních 

oslabení, Speciální cvičení a Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti. 

Integrace průřezových témat do vyučovacího předmětu: 

Osobnostní a sociální výchova – Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, Morální rozvoj 

Výchova demokratického občana – Občanská společnost a škola, Občan, Občanská společnost 

a stát, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Mediální výchova – fungování a vliv médií ve společnosti 

Environmentální výchova – Vztah člověka k prostředí 

Multikulturní výchova – Lidské vztahy 

Realizace předmětu v ročnících s týdenní časovou dotací: 

1. ročník: 2 hodiny 

2. ročník: 2 hodiny 

3. ročník: 2 hodiny 

4. ročník: 2 hodiny 

5. ročník: 2 hodiny 

Výuka probíhá s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě a počasí v tělocvičně,  

na školním hřišti, ve volné přírodě, v plaveckém bazénu. Průběh hodiny: nástup, rozcvička, 

hlavní část hodiny, závěrečné zklidnění. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. 

Učitel využívá různých metod a forem práce: ukázka, výklad, pokus – omyl, frontální, 

skupinová a individuální výuka. Žáci používají veškeré dostupné náčiní a nářadí. 

Obsahové, časové a organizační vymezení na 2. stupni školy 
Vyučovací předmět Tělesná výchova jako součást komplexního vzdělávání žáků je 

zaměřen na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole, na 

rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu, na poznávání zdraví jako nejdůležitější 
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životní hodnoty, na rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví  

a na osvojování dovedností jim předcházet nebo je řešit. 
 

Tematické okruhy vyučovacího předmětu:  

Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova zahrnuje pět tematických okruhů, mezi 

něž patří míčové hry, atletika, gymnastika, úpoly (pro chlapce) a cvičení s hudbou (pro dívky). 

Tyto základní pohybové aktivity jsou doplněny o netradiční nebo méně známé sporty (např. 

softbal) a v zimě o lyžování, které je realizováno dle podmínek školy a zájmu žáků. 

Povinně škola nabízí obsah Zdravotní tělesné výchovy žákům III. (příp.II) zdravotní 

skupiny. Vzdělávací obsah tvoří Činnosti a informace podporující korekce zdravotních 

oslabení, Speciální cvičení a Všestranné rozvíjející pohybové činnosti. 

Integrace průřezových témat do vyučovacího předmětu: 

Osobnostní a sociální výchova – Osobnostní, Sociální a Morální rozvoj 
Multikulturní výchova – Lidské vztahy 

Environmentální výchova – Vztah člověka k prostředí  

Realizace v ročnících s týdenní časovou dotací: 

6. ročník: 2 hodiny  

7. ročník: 2 hodiny  

8. ročník: 2 hodiny  

9. ročník: 2 hodiny 

Výuka probíhá v tělocvičně, na hřišti nebo v přírodě. Učitel využívá různých metod  

a forem práce: ukázka, výklad, pokus – omyl, frontální, skupinová a individuální výuka. Žáci 

používají veškeré dostupné náčiní a nářadí. Jsou děleni do skupin dle pohlaví. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

žáků na 1. stupni školy 
Kompetence k učení 
Učitel 

 učí žáky osvojit si základního tělocvičného názvosloví, 

 zařazuje do výuky cvičení žáků podle jednoduchého popisu nebo nákresu, 

 pěstuje u žáků schopnost měřit si základní pohybové výkony a porovnávat 

s předchozími výsledky, 

 rozvíjí u žáků dovednost orientovat se v informačních zdrojích o aktivitách  

a sportovních akcích, 

 klade důraz u žáků na hodnocení vlastní pohybové činnosti nebo výsledků na základě 

jasných kritérií. 

Kompetence k řešení problémů 
Učitel 

 uplatňuje u žáků dodržování zásad bezpečného chování ve sportovním prostředí  

a k adekvátní reakci při úrazu spolužáka, 

 učí žáky řešit problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným 

sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím, 

 posiluje žákovu sebedůvěru. 

Kompetence komunikativní 
Učitel 

 podporuje u žáků spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech  

a soutěžích, 

 pěstuje u žáků schopnost reagovat na základní povely a pokyny a schopnosti je  

i vydávat, 
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 podporuje u žáků zájem o organizování jednoduché pohybové soutěže, činnosti  

a jejich variant, 

 učí žáky vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých. 

Kompetence sociální a personální 
Učitel 

 pěstuje u žáků jednání v duchu fair-play, dodržování pravidel a označení přestupků, 

 klade důraz u žáků na respektování opačného pohlaví, 

 učí žáky zvládat pohybové činnosti ve skupině a ke spolupráci s ostatními, 

 vychovává žáky ke spolupráci a pocitu zažít vlastní úspěch. 

Kompetence občanská 

Učitel 

 rozvíjí u žáků zájem o pravidelný pohyb, 

 posiluje u žáků uvědomování si významu pohybu pro zdraví, 

 utváří u žáků schopnost kritického myšlení, hodnocení cvičení svého i druhých, 

ohleduplnosti a taktu k ostatním, 

 podporuje u žáků podílení se na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich 

výsledků. 

Kompetence pracovní 

Učitel 

 dbá u žáků na uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových 

činnostech v běžném životě, 

 učí žáky správnému a bezpečnému užívání jednotlivého tělocvičného nářadí a náčiní, 

 klade důraz u žáků na úklid používaného nářadí a náčiní na určené místo. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

žáků na 2. stupni školy 
Kompetence k učení 

Učitel 

 motivuje žáky k poznávání smyslu a cíle svých aktivit,  

 podporuje u žáků plánování, organizování a řízení vlastní činnosti, 

 poskytuje žákům prostor k posouzení vlastního pokroku a k určení překážky nebo 

problémů, které mu brání, 

 nabízí žákům možnost různým způsobem zpracovat informace o pohybových 

aktivitách ve škole. 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel 

 podněcuje žáky k vnímání nejrůznějších problémových situací a ke správným 

způsobům řešení problémů, 

 pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení, 

 rozvíjí u žáků kritické myšlení, aby mohli činit uvážlivá rozhodnutí a byli schopni je 

obhájit, 

 učí žáky uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotit. 
Kompetence komunikativní  

Učitel 

 učí žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, 

 učí žáky výstižnému, souvislému a kultivovanému vyjadřování v ústním projevu, 

 podporuje u žáků účinné zapojování do diskuze, obhajování svého názoru a vhodné 

argumentování, 
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 rozvíjí u žáků schopnost porozumění různých typů záznamů, obrazových materiálů, 

běžně užívaných gest, zvuků a reagovat na ně. 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel 

 učí žáky spolupracovat ve skupině, 

 společně se žáky se podílí na vytváření pravidel práce v týmu, 

 učí žáky poskytovat pomoc a schopnosti  požádat o ni, 

 podporuje žáky při vytváření pozitivní představy o sobě samém, která podporuje 

sebedůvěru a samostatný rozvoj. 

Kompetence občanské 

Učitel 

 klade důraz u žáků na respektování přesvědčení a názorů ostatních, 

 učí žáky zodpovědně se rozhodovat podle dané situace, 

 podporuje aktivní zapojování žáků do sportovních aktivit, 

 vede žáky k rozhodování se v zájmu podpory a ochrany zdraví, 

 umožňuje žákům rozlišovat a uplatňovat práva a povinnosti vyplývající z různých rolí 

(hráč, rozhodčí, divák). 

Kompetence pracovní 

Učitel 

 učí žáky používat bezpečně a účinně nářadí a vybavení, 

 podporuje u žáků spoluorganizování, 

 motivuje žáky k využívání znalostí a dovedností v běžné praxi. 

b) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova, který je realizován  

v  1. – 5. ročníku na 1. stupni a v  6. – 9. ročníku na 2. stupni, je dále rozpracován  

po ročnících na samostatných stránkách. 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět:  Tělesná výchova 

Ročník:    1. 

 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

Žák 

 uplatňuje hlavní zásady 

hygieny a bezpečnosti při 

pohybových činnostech ve 

známých prostorech školy 

Žák 

 dodrží základní pravidla 

chování a bezpečnosti při TV 

a sportu, respektuje základní 

pokyny, povely, signály a 

gesta učitele 

 uplatní hlavní zásady hygieny, 

samostatně se převlékne do 

cvičebního úboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 

Poznatky z TV a sportu,  

komunikace, organizace, 

hygiena a bezpečnost v TV 

a sportu: 

- význam pohybu pro zdraví  

- hygiena při TV  

- bezpečnost při pohybových 

činnostech 

  

Průpravná, kondiční, 

koordinační, kompenzační, 

relaxační, vyrovnávací, tvořivá 

a jiná cvičení: 

- příprava organismu  

- zdravotně zaměřené činnosti  
- rozvoj různých forem 

rychlosti, vytrvalosti, síly, 

pohyblivosti, koordinace 

pohybu  
 

ČJ - využití mluveného projevu, 

pochopení pokynu učitele a 

následná reakce, relaxační cvičení 

Pr - denní režim, aktivní pohyb, 

vztahy mezi spolužáky, základní 

pravidla chování, sebepoznání, 

popis částí těla, udržení zdraví, 

prevence, rozdíl úraz – nemoc, 

přivolání pomoci, chování 

v přírodě, ochrana přírody, pohyb  

na čerstvém vzduchu, oblékání 

 podle počasí, pitný režim 

VV -  rozvíjení smyslu pro 

prostor, postava člověka 

(proporce) 

PV - práce s přírodninami 

 

OSV (Osobnostní rozvoj, Sociální 

rozvoj, Morální rozvoj) 

VDO (Občanská společnost a 

škola, Občan, občanská 

společnost a stát)- principy 

demokracie jako formy vlády a 

způsobu rozhodování 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

 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 

 

 zvládne v souladu 

s individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti 

prováděné ve skupině 

 provede průpravná cvičení pro 

zvládnutí kotoulu vpřed, 

prosté skoky snožmo  

 pojmenuje základní atletické 

disciplíny (běh, skok a hod) 

 s pomocí dospělých se 

připraví na turistickou akci 

(přiměřeně se oblékne, sbalí 

batoh)  

 

 rozliší nejznámější sportovní 

hry a části hřiště (kopaná, 

hokej, florbal)  

 hodí a chytí míč odpovídající 

velikosti 

 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

 

- pohybové hry  

- základy gymnastiky 

- rytmické a kondiční formy 

cvičení pro děti 

-  průpravné úpoly  

- základy atletiky  

- pohybové hry a netradiční 

činnosti  

- základy sportovních her  

- turistika a pobyt v přírodě  

 

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 

 

ČJ - popis jednoduché činnosti 

z oblasti sportu, rozvíjení 

sebehodnocení,  

komunikace v běžných i 

vypjatých situacích 

HV - lidové písně a jejich 

jednoduché pohybové ztvárnění, 

hry a  tance, smysl pro rytmus  

M - odhadování délky, 

porovnávání čísel, jednotky času 

(den, týden, roční období) 

VV - jednoduché zachycení 

pohybu  

PV - výroba netradičního náčiní  

pro pohyb. hry 

TV chvilky: cvičení rovnováhy 

s overbally, relaxační a 

vyrovnávací cvičení 

 

MeV (Fungování a vliv médií  

ve společnosti) 

MuV (Lidské vztahy) 

 

M - odhadování vzdálenosti a 

určování polohy (daleko, blízko, 

nad, pod, před, za, vedle …) 

Pr - živočichové kolem nás, 

domácí zvířata, dopravní 

prostředky 

ČJ - výlet, putování, cesta do 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

neznáma (vypravování) 

PV - stavba domečků pro skřítky 

v přírodě 

VV - vzpomínka na výlet 

Ochrana člověka za mimoř. 

událostí: změny počasí, živelní 

katastrofy, chování v kolektivu 

 

EV (Vztah člověka k prostředí) 

 uplatňuje správné způsoby 

držení těla v různých polohách 

a pracovních činnostech; 

zaujímá správné základní 

cvičební polohy 

 drží správně tělo v různých 

polohách 

 uplatní zásady správného 

držení těla ve stoji,  sedu i při 

chůzi 

Zdravotní tělesná výchova 

 

Činnosti a informace podporující 

korekce zdravotních oslabení 

- zdravotní oslabení-zásady 

správného držení těla 

 

Speciální cvičení 

- základy speciálních cvičení-

základní cvičební polohy 

 

Všeobecně rozvíjející pohybové 

činnosti 

- pohybové činnosti 

v návaznosti na obsah TV 

 

 





Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Cesta k dospělosti“ 
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace 

 

Kapitola 5 Učební osnovy – Člověk a zdraví – Tělesná výchova. 2. ročník 27 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět:  Tělesná výchova 

Ročník:    2. 

 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

Žák 

 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 

Žák 

 provede jednoduché pohybové 

činnosti a usiluje 

o jejich zlepšení při 

nedostatcích 

 provede kotoul vpřed, prosté 

skoky snožmo z trampolínky 

 pojmenuje základní atletické 

disciplíny a uvede základní 

pojmy s nimi související 

 uběhne stanovenou trať, 

provede skok z místa i do 

dálky a hod míčkem 

 rozliší nejznámější sportovní 

hry a části hřiště  

 zvládne techniku chůze  

i s přiměřenou zátěží 

 

 provede základní způsoby 

hodu a chycení míče 

 

 

 uplatní základní pravidla 

chování a bezpečnosti při TV 

a sportu a řídí se jimi 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 

Poznatky z TV a sportu, 

komunikace, organizace, 

hygiena a bezpečnost v TV  

a sportu: 

- význam pohybu pro zdraví  

- hygiena při TV  

- bezpečnost při pohybových 

činnostech  

 

Průpravná, kondiční, 

koordinační, kompenzační, 

relaxační, vyrovnávací, tvořivá 

a jiná cvičení: 

- příprava organismu  

- zdravotně zaměřené činnosti  

- rozvoj různých forem 

rychlosti, vytrvalosti, síly, 

pohyblivosti, koordinace 

pohybu  

 
Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

- pohybové hry  

ČJ – využití mluveného projevu, 

pochopení pokynu učitele  

a následná reakce, relaxační 

cvičení 

Pr – denní režim, aktivní pohyb, 

vztahy mezi spolužáky, základní 

pravidla chování, sebepoznání, 

popis částí těla, udržení zdraví, 

prevence, rozdíl úraz – nemoc, 

přivolání pomoci, chování 

v přírodě, ochrana přírody, pohyb 

 na čerstvém vzduchu, oblékání 

podle počasí, pitný režim 

VV – rozvíjení smyslu pro 

prostor, postava člověka 

(proporce) 

PV – práce s přírodninami 

 

OSV (Osobnostní rozvoj, Sociální 

rozvoj, Morální rozvoj) 

VDO (Občanská společnost 

a škola, Občan, občanská 

společnost a stát) principy 

demokracie jako formy vlády  

a způsobu rozhodování) 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

známých prostorech školy 

 reaguje na základní pokyny a 

povely k osvojené činnosti a 

její organizaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 adaptuje se na vodní prostředí, 

dodržuje hygienu plavání, 

zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

základní plavecké dovednosti 

 

 cvičí podle pokynů  

a pojmenuje základní 

gymnastické nářadí 

a náčiní 

 řídí se pokyny, povely, 

signály a gesty učitele 

k osvojované činnosti a její 

organizaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 seznamuje se s prostředím 

bazénu a jeho řádem 

 adaptuje se na prostředí 

bazénu a na vodní prostředí 
 dodržuje hygienu před 

- základy gymnastiky 

-  rytmické a kondiční formy 

cvičení pro děti 

-  průpravné úpoly  

- základy atletiky  

- pohybové hry a netradiční 

činnosti  

-  základy sportovních her  

- turistika a pobyt v přírodě  

 

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 

 

- plavání (základní plavecká 

výuka) – hygiena plavání, 

adaptace na vodní prostředí, 

základní plavecké dovednosti 

 

ČJ – popis oblečení a vybavení 

sportovce pro daný sport, vhodná 

sportoviště, rozvíjení 

sebehodnocení, komunikace 

a rozhodování v běžných i 

vypjatých situacích 

HV – lidové písně a jejich 

jednoduché pohybové ztvárnění  

a tance 

M – odhadování délky, 

porovnávání čísel, jednotky času 

VV – zachycení pohybu  

PV - výroba netradičního náčiní  

pro pohyb. hry 

TV chvilky – cvičení rovnováhy 

s overbally, relaxační a 

vyrovnávací cvičení 

Pr – pohybové hry typické pro 

roční období, základní části těla, 

výběr správného prostředí 

k pohybovým hrám, bezpečnost 

 

MeV (Fungování a vliv médií  

ve společnosti) 

MuV (Lidské vztahy) 

 

M – odhadování vzdálenosti, 

umístění v prostoru, 

zaokrouhlování sportovních 

výsledků na desítky 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

vstupem do bazénu i při 

odchodu z bazénu 
 volí vhodný koupací úbor 
 zvládá základní plavecké 

dovednosti potřebné 

k zvládnutí plaveckého stylu 

Pr – druhy krajiny, živočichové 

kolem nás, domácí zvířata, 

dopravní prostředky 

ČJ – výlet, putování, cesta 

do neznáma 

(vyprávění) 

PV – stavba domečků pro skřítky 

v přírodě 

VV – vzpomínka na výlet 

Ochrana člověka za mimořádných 

událostí -  změny počasí, živelní 

katastrofy, chování v kolektivu 

 

EV (Vztah člověka k prostředí) 

 uplatňuje správné způsoby 

držení těla v různých polohách 

a pracovních činnostech; 

zaujímá správné základní 

cvičební polohy 

 zvládá jednoduchá speciální 

cvičení související s vlastním 

oslabením 

 drží správně tělo ve stoji 

 uplatní zásady správného 

sezení, držení těla ve stoji 

a dýchání 

 

 související s vlastním 

oslabením 

 

 

Zdravotní tělesná výchova 

 

Činnosti a informace podporující 

korekce zdravotních oslabení 

 

- zdravotní oslabení-zásady 

správného držení těla, 

pohybový režim, vhodné 

oblečení a obutí 

 

Speciální cvičení 

 

- základy speciálních cvičení-

základní cvičební polohy, 

základní technika cvičení 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

Všeobecně rozvíjející pohybové 

činnosti 

 

- pohybové činnosti 

v návaznosti na obsah TV 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět:  Tělesná výchova 

Ročník:    3. 

 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák 

 vysvětlí význam pohybu  

a sportu  pro zdraví 

  

 

 provede protahovací a 

napínací cviky, cviky pro 

zahřátí a uvolnění, 

kompenzační 

a relaxační cviky  

 správně dýchá  

a drží tělo při různých 

činnostech  

 použije základní 

tělocvičné pojmy – názvy 

pohybových činností, 

tělocvičného nářadí 

a náčiní 

 provede kotoul vpřed, 

průpravná cvičení pro 

kotoul vzad, napojované 

kotouly vpřed 

 provede odraz z můstku, 

vyšplhá na tyči 

 předvede základní kroky 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 

Poznatky z TV a sportu, 

komunikace, organizace, 

hygiena a bezpečnost v TV 

a sportu: 

- význam pohybu pro zdraví  

- hygiena při TV  

- bezpečnost při pohybových 

činnostech  

 

Průpravná, kondiční, 

koordinační, kompenzační, 

relaxační, vyrovnávací, tvořivá 

a jiná cvičení: 

- příprava organismu  
- zdravotně zaměřené činnosti  
- rozvoj různých forem 

rychlosti, vytrvalosti, síly, 

pohyblivosti, koordinace 

pohybu   
 

 

 

ČJ - nehoda (přivolání pomoci, 

přesné vyjadřování), relaxační 

cvičení 

Pr - části těla, denní režim, 

sebepoznání, udržení zdraví, 

správné držení těla, bezpečnost  

a předcházení úrazům, chování 

v přírodě, ochrana přírody, pitný 

režim seznámení s 1.pomocí 

VV - portrét, postava (proporce) 

PV - práce s přírodninami 

M - využití násobilky (počty žáků 

v družstvech, v řadu, dělení  

na skupiny), jednotky času 

 

OSV (Osobnostní rozvoj, Sociální 

rozvoj, Morální rozvoj) 

VDO (Občanská společnost 

a škola, Občan, občanská 

společnost a stát)- principy 

demokracie jako formy vlády  

a způsobu rozhodování 

 

 
ČJ - popis sportovce a název 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spolupracuje při 

jednoduchých týmových 

pohybových činnostech a 

soutěžích 

 

 

 uplatňuje hlavní zásady 

hygieny a bezpečnosti při 

pohybových činnostech ve 

známých prostorech školy 

 

 

 

 

 

některých lidových tanců 

 provede  atletické 

disciplíny: běh rychlostní 

a vytrvalostní, skok  

daleký a z místa, hod 

kriketovým míčkem 

 připraví se na turistickou 

akci přiměřeně se oblékne 

a sbalí batoh   

 projde vyznačenou trasu v 

přírodě  

 

 

 

 

 hraje hry v duchu fair-play 

 rozliší míč na volejbal a 

kopanou 

 přijme přihrávku  a 

přihraje míč při hrách 

 

 uplatní zásady pohybové 

hygieny (použije vhodné 

sportovní oblečení a 

sportovní obuv) 

 dodrží pravidla 

bezpečnosti  

při sportování 

v tělocvičně, 

na hřišti, v přírodě, ve 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

- pohybové hry  

- základy gymnastiky 

-  rytmické a kondiční formy 

cvičení pro děti 

-  průpravné úpoly  

- základy atletiky  

- pohybové hry a netradiční 

činnosti  

-  základy sportovních her  

- turistika a pobyt v přírodě  

 

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 

 

 

 

 

 

sportu, rozvíjení sebehodnocení,  

komunikace a rozhodování 

v běžných 

i vypjatých situacích 

HV - rytmus, melodie, lidová 

píseň  

a jednoduchý  taneček 

M - porovnávání čísel, měření 

délky, zápis výsledků do tabulky, 

bodové hodnocení, odhad času 

VV - zachycení pohybu 

sportovce, sportovní nářadí 

PV - výroba netradičního náčiní 

pro pohyb. hry 

TV chvilky - cvičení  relaxační 

a vyrovnávací 

Pr - komunikace lidí, význam 

pravidel, živočichové (jejich 

prostředí a druhy lokomoce) 

 

MeV (Fungování a vliv médií  

ve společnosti) 

MuV (Lidské vztahy) 

M - odhadování vzdálenosti, 

zaokrouhlování výsledků 

 

Pr - zdraví, bezpečnost, dopravní 

výchova (dopr. prostředky, dopr. 

předpisy pro chodce) 

ČJ – výlet, putování, cesta  
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

 reaguje na základní pokyny a 

povely k osvojené činnosti a 

její organizaci 

 

 

 

 

 

 

 zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

vybranou plaveckou techniku, 

prvky sebezáchrany  

a bezpečnosti 

vodě -neohrozí zdraví své 

ani zdraví 

 reaguje na pokyny, 

povely, signály a gesta 

učitele pro organizaci 

činnosti 

 provede povely 

pořadových cvičení 
 

 plave aspoň jedním 

plaveckým stylem 

 provede skok do vody 

 uplatní zásady hygieny 

(použije vhodný plavecký 

úbor) 

 zná pravidla bezpečného 

chování v prostředí bazénu 

 dodrží pravidla 

bezpečnosti ve vodě 

(neohrozí zdraví své ani 

zdraví ostatních) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- plavání (základní plavecká 

výuka) – hygiena plavání, 

adaptace na vodní prostředí, 

základní plavecké dovednosti, 

jeden plavecký způsob 

(plavecká technika), prvky 

sebezáchrany a bezpečnosti 

 

do neznáma (vyprávění) 

PV - úklid škol. hřiště  

VV - vzpomínka na výlet 

Ochrana člověka za mimořádných 

událostí -  změny počasí, živelní 

katastrofy, chování v kolektivu 

 

EV (Vztah člověka k prostředí) 

 uplatňuje správné způsoby 

držení těla v různých polohách 

a pracovních činnostech; 

zaujímá správné základní 

cvičební polohy 

 

 

 

 uplatňuje správné způsoby 

držení těla při chůzi 

 uplatňuje správné způsoby 

držení těla v různých polohách 

 uplatňuje správné způsoby 

držení těla při pracovních 

činnostech 

 

Zdravotní tělesná výchova 
 

Činnosti a informace podporující 

korekce zdravotních oslabení 

 

- zdravotní oslabení-zásady 

správného držení těla, 

pohybový režim, vhodné 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

 zvládá jednoduchá speciální 

cvičení související s vlastním 

oslabením 

 zvládne jednoduchá speciální 

cvičení související s vlastním 

oslabením 

 

 

oblečení a obutí 

 

- Speciální cvičení 

 

- základy speciálních cvičení-

základní cvičební polohy, 

základní technika cvičení 

 

Všeobecně rozvíjející pohybové 

činnosti 

 

- pohybové činnosti 

v návaznosti na obsah TV 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět:  Tělesná výchova 

Ročník:    4. 

 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

Žák 

 podílí se na realizaci 

pravidelného pohybového 

režimu; uplatňuje kondičně 

zaměřené činnosti 

 

 

 

 

 

 

 uplatňuje pravidla hygieny a 

bezpečného chování v běžném 

sportovním prostředí 

Žák 

 provede protahovací a 

napínací cviky, cviky pro 

zahřátí  

a uvolnění, kompenzační  

a relaxační cviky 

 správně drží tělo a správně 

dýchá při různých činnostech i 

cvičení 

 dodrží pravidla bezpečnosti 

 při sportování 

 uplatní zásady pohybové 

hygieny, zvolí vhodné 

sportovní oblečení a obuv 

 respektuje smluvené povely, 

signály, gesta pro organizaci 

činnosti 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 

Poznatky z TV a sportu, 

komunikace, organizace, 

hygiena a bezpečnost v TV a 

sportu: 

- význam pohybu pro zdraví  

- hygiena při TV  

- bezpečnost při pohybových 

činnostech  

 

Průpravná, kondiční, 

koordinační, kompenzační, 

relaxační, vyrovnávací, tvořivá 

a jiná cvičení: 

- příprava organismu  
- zdravotně zaměřené činnosti  
- rozvoj různých forem 

rychlosti, vytrvalosti, síly, 

pohyblivosti, koordinace 

pohybu   
 

 

 

ČJ - sloh: dopravní nehoda 

(tísňová volání, přesné a rychlé 

podání informací, 1. pomoc), 

relaxační cvičení 

ČaS  - ochrana životního 

prostředí, zdraví člověka, naše 

vlast (vlastenectví, reprezentace 

státu ve sportu) 

VV - postava sportovce 

(proporce, oblečení)  

PV - výroba netradičního náčiní 

pro pohybové hry 

M - využití násobilky (počty žáků 

v družstvech, v řadu, dělení na 

skupiny) 

 

OSV (Osobnostní rozvoj, Sociální 

rozvoj, Morální rozvoj)  

VDO (Občanská společnost a 

škola, Občan, občanská 

společnost a stát, Principy 

demokracie jako formy vlády  

a způsobu rozhodování) 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

 zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové 

dovednosti; vytváří varianty 

osvojených pohybových her 

 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; 

respektuje opačné pohlaví 

 užívá při pohybové činnosti 

základní osvojované 

tělocvičné 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 

 přesně provede gymnastická 

cvičení: kotoul vzad, stoj na 

hlavě s dopomocí 

 provede výskok na švédskou 

bednu do kleku nebo dřepu 

odrazem z můstku, přeskok 2 

- 4 dílů bedny, vyšplhá na tyči 

 rozliší polkový a valčíkový 

krok 

 předvede atlet. disciplíny, běh 

50m, vytrvalostní, štafetový, 

terénem s překážkami, 

indiánský, k metě, skok 

daleký, z místa, hod 

kriketovým míčkem do dálky 

a na cíl 

 spolupracuje v družstvu, hraje 

v duchu fair-play 

 hraje minikopanou, sálovou 

kopanou, florbal, vybíjenou, 

přehazovanou podle 

zjednodušených pravidel 

 zaznamená svůj výkon a 

porovná  jej se svými 

předchozími výsledky 

 samostatně se připraví na 

turistickou akci, naplánuje 

jednoduchou pochodovou 

trasu, zvládne základní pohyb  

i v mírně náročném terénu 

 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

 

- pohybové hry  

- základy gymnastiky 

- rytmické a kondiční formy 

cvičení pro děti 

- průpravné úpoly  

- základy atletiky  

- pohybové hry a netradiční 

činnosti  

- základy sportovních her  

- turistika a pobyt v přírodě  

 

 

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 

 

ČJ - popis činnosti sportovce 

(posloupnost), komunikace 

a rozhodování v běžných i 

vypjatých situacích 

HV - rytmický a melodický 

doprovod, lidová píseň a 

jednoduchý taneček, rytmické 

nástroje 

M - zápis výkonů do tabulky, 

porovnávání a zaokrouhlování 

výsledků, bodové hodnocení, 

měření délky a času, odhad 

vzdáleností a času 

VV - zachycení pohybu 

sportovce, sportovní nářadí 

PV - údržba a úklid hřiště 

TV chvilky - cvičení  relaxační 

 a vyrovnávací 

ČaS - společenstva (druhy 

živočichů podle způsobu života), 

historické bitvy,  části republiky, 

sousední státy 

 

MeV (Fungování a vliv médií  

ve společnosti) 

MuV (Lidské vztahy) 

 

M - odhadování vzdálenosti, 

zaokrouhlování výsledků 

ČaS - zdraví, bezpečnost, 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

aktivitách a sportovních 

akcích ve škole i v místě 

bydliště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 orientuje se podle mapy 

s pomocí učitele, rozliší 

základní turistické značky 

 ošetří poranění 

v improvizovaných 

podmínkách, přenese 

raněného dospělých při 

mimořádných událostech 

 účastní se sportovních soutěží 

a atletických závodů a sleduje 

je jako divák podle svého 

zájmu v médiích 

 dopravní výchova (dopravní 

předpisy pro cyklisty), mapa, 

světové strany, orientace, povrch, 

vodstvo, počasí a podnebí 

ČJ - slova nadřazená a podřazená 

(dopravní prostředky, bezpečnost) 

PV - dopravní výchova 

VV - vzpomínka na sportovní 

soutěž, výlet  

Ochrana člověka za mimoř. 

událostí -  nácvik různých 

způsobů přenosů raněného 

HV - pochodové písně 

 

EV (Vztah člověka k prostředí) 

 
 zařazuje do pohybového 

režimu korektivní cvičení, 

především v souvislosti 

s jednostrannou zátěží nebo 

vlastním svalovým oslabením 

 provede speciální zdravotní 

cvičení 

 rozliší činnosti, které jsou 

v rozporu s jeho oslabením 

Zdravotní tělesná výchova 

 

Činnosti a informace podporující 

korekce zdravotních oslabení 

 

- zdravotní oslabení-zásady 

správného držení těla, 

pohybový režim, vhodné 

oblečení a obutí, dechová 

cvičení, nevhodná cvičení a 

činnosti 

 

Speciální cvičení 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

základy speciálních cvičení-

základní cvičební polohy, 

základní technika cvičení 

 

Všeobecně rozvíjející pohybové 

činnosti 

 

- pohybové činnosti 

v návaznosti na obsah TV 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět:  Tělesná výchova 

Ročník:    5. 

 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

Žák 

 podílí se na realizaci 

pravidelného pohybového 

režimu; uplatňuje kondičně 

zaměřené činnosti; projevuje 

přiměřenou samostatnost a 

vůli po zlepšení úrovně 

 uplatňuje pravidla hygieny a 

bezpečného chování v běžném 

sportovním prostředí; 

adekvátně reaguje v situaci 

úrazu spolužáka 

 Žák 

 provede protahovací  

a napínací cviky, cviky pro 

zahřátí a uvolnění, 

kompenzační   

a relaxační cviky 

 zdůvodní význam pohybu pro 

zdravý růst, rozvoj srdce, 

kostí, svalů, plic aj. 

 projeví samostatnost a vůli po 

zlepšení úrovně své zdatnosti 

 uplatní pravidla hygieny  

a bezpečného chování 

v běžném sportovním 

prostředí 

- vytvoří varianty osvojených 

pohybových her 
 

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 

Poznatky z TV a sportu, 

komunikace, organizace, 

hygiena a bezpečnost v TV  

a sportu: 

- význam pohybu pro zdraví  

- hygiena při TV  

- bezpečnost při pohybových 

činnostech  

 

Průpravná, kondiční, 

koordinační, kompenzační, 

relaxační, vyrovnávací, tvořivá 

a jiná cvičení: 

- příprava organismu  
- zdravotně zaměřené činnosti  
- rozvoj různých forem 

rychlosti, vytrvalosti, síly, 

pohyblivosti, koordinace 

pohybu  

ČJ - pomoc nemocným 

(vyprávění), dlouhá chvíle 

(vyprávění) 

ČaS - člověk (základní ústrojí 

lidského těla, péče o zdraví), ČR – 

součást Evropy 

VV - příběh jednoho dne 

(kreslené vyprávění) 

PV - výroba netradičního náčiní 

pro pohybové hry 

M - čísla sudá a lichá, 

geometrické obrazce 

 

OSV (Osobnostní rozvoj, Sociální 

rozvoj a Morální rozvoj)  

VDO (Občanská společnost  

a škola, Občan, občanská 

společnost a stát) -  principy 

demokracie jako formy vlády  

a způsobu rozhodování 

 

 zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové 

 

 použije základní osvojené 

tělocvičné názvosloví 

 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

ČJ - dobrá a špatná nálada 

(vyprávění o sobě), příhoda 

(vyprávění o nebezpečí úrazu), 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

dovednosti; vytváří varianty 

osvojených pohybových her 

 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 názvosloví; cvičí 

 provede cviky podle 

jednoduchého nákresu nebo 

popisu 

 provede napojované kotouly 

vzad, stoj na hlavě, stoj na 

rukou s oporou, šplhá na tyči 

 provede roznožku přes kozu 

našíř odrazem z můstku, 

průpravná cvičení pro skrčku 

 předvede polkový a valčíkový 

krok, vyjádří pohybem 

melodii 

 provede atlet. disciplíny : běh 

50 m, vytrvalostní, štafetový, 

terénem s překážkami, 

indiánský, k metě, skok 

daleký, do výšky, hod 

kriketovým míčkem 

 vytvoří varianty osvojených 

pohybových her 

 jedná v duchu fair play: dodrží 

pravidla her a soutěží, označí 

zjevné přestupky proti 

pravidlům  

 respektuje při činnostech 

opačné pohlaví 

 přesně hází a chytá míč, 

přihrává, dribluje, střílí na koš 

 aplikuje pravidla minikopané, 

sálové kopané, florbalu, 

 

- pohybové hry  

- základy gymnastiky 

- rytmické a kondiční formy 

cvičení pro děti 

- průpravné úpoly  

- základy atletiky  

- pohybové hry a netradiční 

činnosti  

- základy sportovních her  

- turistika a pobyt v přírodě  

 

 

 

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 

 

pozvánka na sport. soutěž  

HV - tanec minet (zjednodušená 

úprava menuetu) 

M - jednotky délky a obsahu, 

velikost sportoviště, kruh  

a kružnice, pravidelné obrazce, 

úhlopříčky čtverce a obdélníku 

VV - můj spolužák (postava, 

proporce lidského těla) 

PV - údržba a úklid hřiště 

TV chvilky - cvičení relaxační  

a vyrovnávací 

ČaS - vesmír (sluneční soustava), 

životní prostředí člověka, dějiště 

mistrovství světa, Evropy a 

olympiád 

 

MeV (Fungování a vliv médií  

ve společnosti) 

MuV (Lidské vztahy) 

 

M - převádění jednotek délky, 

času, obsahu, průměrná rychlost, 

desetinná čísla, zaokrouhlování a 

porovnávání výsledků 

ČaS - chráníme přírodu i sebe, 

chráněná území, dopravní 

výchova (dopravní předpisy pro 

cyklisty), orientace v přírodě,  

na mapě, v plánu, skutečná 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

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 

 

minikošíkové, vybíjené, 

přehazované 

 zhodnotí kvalitu pohybové 

činnosti spolužáka  

a reaguje na pokyny 

k vlastnímu provedení 

pohybové činnosti 

 zaznamená základní pohybové 

výkony a porovná je 

 zorganizuje nenáročné 

pohybové činnosti a soutěže 

na úrovni třídy 

 zhodnotí vlastní výkon 

 připraví se na turist. akci, 

naplánuje pochodovou trasu, 

zvládá chůzi v mírně 

náročném terénu i se zátěží 

(do 15 km) 

 orientuje se v informačních 

zdrojích o pohyb. aktivitách  

a sport. akcích ve škole i 

v místě bydliště, získá 

potřebné informace 

vzdálenost, měřítko mapy 

ČJ - ochránci přírody 

(vyprávění), roční období (líčení 

zážitků) 

PV - dopravní výchova (jízdní 

kolo) 

VV -  školní olympiáda  

Ochrana člověka za mimořádných 

událostí -  chování při živelních 

katastrofách, evakuační balíček 

HV - česká státní hymna,  

písně k táborovému ohni 

 

EV (Vztah člověka k prostředí) 

 

 zařazuje do pohybového 

režimu korektivní cvičení, 

především v souvislosti 

s jednostrannou zátěží nebo 

vlastním svalovým oslabením 

 zařadí do svého pohybového 

režimu jednoduchá speciální 

cvičení související s vlastním 

oslabením v optimálním počtu 

opakování 

upozorní samostatně na 

činnosti, které jsou v rozporu 

Zdravotní tělesná výchova 

 

Činnosti a informace podporující 

korekce zdravotních oslabení 

 

- zdravotní oslabení-zásady 

správného držení těla, 

 zařazuje do pohybového 

režimu korektivní cvičení, 

především v souvislosti 

s jednostrannou zátěží nebo 

vlastním svalovým oslabením 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

s jeho oslabením 

 

pohybový režim, vhodné 

oblečení a obutí, dechová 

cvičení, nevhodná cvičení  

a činnosti, vnímání pocitů při 

cvičení 

 

Speciální cvičení 

 

- základy speciálních cvičení-

základní cvičební polohy, 

základní technika cvičení, 

soubor speciálních cvičení pro 

samostatné cvičení 

 

Všeobecně rozvíjející pohybové 

činnosti 

 

- pohybové činnosti 

v návaznosti na obsah TV 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět:  Tělesná výchova 

Ročník:   6. 

 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

      Žák  
 usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti 

 uplatňuje vhodné a bezpečné 

chování i v méně známém 

prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu; předvídá 

možná nebezpečí úrazů a 

přizpůsobí jim svou činnost 

 

       Žák 
 vysvětlí rozdíly mezi 

pohybovou činností různých 

skupin lidí 

 použije osvojené názvosloví 

na úrovni cvičence 

 předchází možným 

poraněním a úrazům 

vhodným oblečením a obuví 

 vysvětlí škodlivost drog a 

jiných návykových látek a 

jejich neslučitelnost se 

sportovní etikou a zdravím 

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 

Poznatky z TV a sportu, 

komunikace, organizace, 

hygiena a bezpečnost v TV  

a sportu 

- význam biorytmů pro zdraví 

- rozdíly mezi TV a sportem 

dívek a chlapců, mladých a 

starých, zdravých a 

oslabených 

- pojmy osvojovaných činností 

- zásady bezpečnosti i v málo 

známém prostředí (hory, les) 

- význam různých rolí ve 

sportu 

- rozdíly mezi rekreačním, 

výkonnostním a vrcholovým 

sportem v podmínkách, 

zaměření, tréninku 

OSV (Sebepoznání a sebepojetí, 

Seberegulace a sebeorganizace) – 

měření tepu, úprava zátěže 

EV (Vztah člověka k prostředí) – 

cvičení v přírodě 

 

  správně drží tělo v různých 

polohách a pracovních 

činnostech 

 správně provede cvičební 

polohy 

Průpravná, kondiční, 

koordinační, kompenzační, 

relaxační, vyrovnávací, tvořivá 

a jiná cvičení 

- cvičení pro přípravu 

OSV (Seberegulace a 

sebeorganizace) – regulace 

vlastního jednání při cvičení 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

 posoudí své pohybové 

přednosti a nedostatky  

a s pomocí učitele je 

ovlivňuje 

 soustředí se na správné  

a přesné provedení pohybu 

organismu před různými 

druhy pohybových činností 

- cvičení kompenzační, 

protahovací a relaxační 

- cvičení pro rozvoj kloubní 

pohyblivosti a pohybové 

obratnosti 

- rychlostně silová cvičení 

- vytrvalostní cvičení  

- další způsoby kontroly  

a korekce jednotlivých 

cvičení  

 zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové 

dovednosti ve hře, soutěži, 

při rekreačních činnostech 

 

 provede ve spolupráci  

s učitelem záchranu a 

dopomoc při osvojovaných 

cvicích 

 cvičí podle slovních pokynů 

příp. grafického návodu 

 předvede kotoul vpřed a vzad 

ve vazbách, stoj na rukou 

s dopomocí 

 předvede roznožku přes kozu 

našíř, svis vznesmo, základní 

skoky na trampolínce, 

základní obraty a rovnovážné 

postoje, různé druhy chůze  

a rovnovážné polohy 

 na kladině (D) 

 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

 

Gymnastika: 

Akrobacie 

- kotoul vpřed a vzad ve 

vazbách 

- stoj na rukou s dopomocí 

- rovnovážné polohy 

v postojích 

Přeskoky 

- skoky odrazem z trampolínky 

(prosté) 

- roznožka přes kozu našíř 

- výskoky na kozu a na bednu 

Hrazda po čelo 

- náskok do vzporu – 

zákmihem seskok 

OSV (Sebepoznání a sebepojetí, 

Seberegulace a sebeorganizace, 

Mezilidské vztahy, Kooperace a 

kompetice) – cílevědomost při 

zlepšování výsledků, 

respektování, podpora a pomoc 

při cvičení, etické zvládání situací 

soutěže, konkurence  

MuV (Lidské vztahy) – záchrana 

a dopomoc při nácviku 

gymnastiky 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

- výmyk odrazem jednonož 

s dopomocí  

Kladina 1m (D) 

- různé druhy chůze 

s doprovodnými pohyby paží 

a obraty 

- rovnovážné polohy 

Kruhy 

- houpání s obraty  

- svis vznesmo 

  rozliší estetický a neestetický 

pohyb (D) 

 označí základní druhy cvičení  

a pohybu s hudbou (D) 

 

Rytmické a kondiční 

gymnastické činnosti s hudbou, 

tanec (D): 

- různé druhy pohybu 

s hudebním a rytmickým 

doprovodem (tanec, 

pohybové skladby, aerobní  

a jiné formy cvičení) 

- vyjádření dynamiky 

pohybem 

- význam jednotlivých forem 

pro správné držení těla, 

estetiku, zdatnost, odpočinek 

- technika pohybů (kroky, 

skoky, obraty, cviky 

rovnováhy) 

- aerobní gymnastika bez 

náčiní 

HV – cvičení s hudbou, pochod  

  dodrží zásady bezpečnosti při 

úpolových cvičeních (H) 
Úpoly (H):  

- zásady bezpečnosti při 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

 chová se v duchu fair play, 

zvládne základní přetlaky, 

úchopy, odpory a pády 

úpolových cvičeních 

- přetahy, přetlaky, úpolové 

odpory 

 

  vysvětlí význam atletiky jako 

vhodné průpravy pro jiné 

sporty 

 reaguje na základní startovní 

povely 

 provede základní technikou 

skok do dálky a do výšky, 

hod míčkem 

 aplikuje znalost rozdílu mezi 

rychlým a vytrvalostním 

během 

Atletika: 

- pojmy: olympijské 

disciplíny, názvy náčiní 

- základní pravidla atletických 

soutěží 

- průpravná cvičení pro 

jednotlivé atletické činnosti 

- rychlý běh 60m, vytrvalostní 

běh, skok do dálky, skok do 

výšky, hod kriketovým 

míčkem  

M – měření délky a času 

 

OSV (Sebepoznání a sebepojetí, 

Seberegulace a sebeorganizace, 

Mezilidské vztahy, Kooperace  

a kompetice) – cílevědomost při 

zlepšování výsledků, podpora 

(fandění), respektování 

rozhodnutí rozhodčího, etické 

zvládání situací soutěže 

  rozlišuje jednotlivé druhy 

sportovních her (kolektivní – 

individuální, brankové, 

síťové, pálkovací atd.) 

 reprodukuje základní pravidla 

 posoudí role v družstvu a 

jedná při hře v duchu fair 

play 

 zvládne základní herní 

činnosti jednotlivce  

 

Sportovní hry: 

- význam sportovních her pro 

rozvoj herních dovedností, 

herního myšlení 

- herní role a funkce 

- základní pravidla sportovních 

her 

- specifikace bezpečnosti  

a hygieny při sportovních 

hrách 

Basketbal 

- herní činnosti jednotlivce, 

přihrávka jednoruč a 

obouruč, střelba z místa 

jednoruč a obouruč, rozskok, 

OSV (Seberegulace a 

sebeorganizace, Psychohygiena, 

Kreativita, Mezilidské vztahy, 

Komunikace, Kooperace  

a kompetice, řešení problémů  

a rozhodovací dovednosti) – 

sebeovládání při hře i podpoře 

spoluhráčů, pozitivní naladění 

mysli při hře, zvládání stresových 

situací při hře, nápaditost při hře, 

nácvik herních činností i samotná 

hra podle pravidel, taktika hry, 

gesta rozhodčích i spoluhráčů, 

rozhodování vzhledem k herní 

situaci 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

vhazování 

- utkání v menším počtu  

(3 proti 3) 

Volejbal 

- herní činnosti jednotlivce, 

odbití obouruč vrchem  

a spodem, přihrávka 

- přihrávky ve skupině 

Doplňkové sportovní hry 

- vybíjená 

- přehazovaná 

- florbal 

- kopaná 

- sálová kopaná 

- aj. 

MuV (Lidské vztahy) – tolerantní 

vztahy při hře 

 užívá osvojené názvosloví na 

úrovni cvičence 

 dohodne se na spolupráci i 

jednoduché taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a 

dodržuje ji 

 zaeviduje a vyhodnotí určené 

prvky pohybové činnosti a 

výkony 

 

 

Činnosti podporující pohybové 

učení 

 

- tělocvičné názvosloví 

osvojovaných činností, 

smluvené povely, signály 

- vzájemná komunikace a 

spolupráce při osvojovaných 

pohybových činnostech 

- pravidla osvojovaných 

pohybových činností (her, 

závodů, soutěží) 

- zásady jednání a chování 

v různém prostředí a při 

různých činnostech 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

- měření výkonů a posuzování 

pohybových dovedností 

(měření, evidence) 

 uplatňuje odpovídající 

vytrvalost a cílevědomost při 

korekci zdravotních oslabení 

 koriguje své zdravotní 

oslabení 

 zařadí do svého pohybového 

režimu speciální vyrovnávací 

cvičení 

 vyhne se činnostem, které 

jsou kontraindikací 

zdravotního postižení 

Zdravotní tělesná výchova 

 

Činnosti a informace podporující 

korekce zdravotních oslabení 

 

Základní druhy oslabení, jejich 

příčiny a možné důsledky  
- základní pojmy osvojovaných 

činností, prevence a korekce 

oslabení 

 

Speciální cvičení 

 

Oslabení podpůrně pohybového 

systému 

 

Oslabení vnitřních orgánů 

 

Oslabení smyslových  

a nervových funkcí 

 

Všeobecně rozvíjející pohybové 

činnosti 

 

- pohybové činnosti 

v návaznosti na obsah TV 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět:  Tělesná výchova 

Ročník:   7. 

 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

Žák 

 aktivně vstupuje 

 do organizace svého 

pohybového režimu 

 samostatně se připraví  

před pohybovou činností  

a ukončí ji ve shodě s hlavní 

činností-zatěžovanými svaly 

 

 Žák 

 použije osvojené názvosloví  

na úrovni cvičence 

 vysvětlí význam přípravy 

organismu před cvičením 

 předchází možným 

poraněním a úrazům 

vhodným oblečením a obuví 

 posoudí úpravu pohybové 

aktivity vzhledem k údajům  

o znečištění ovzduší 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 

Poznatky z TV a sportu, 

komunikace, organizace, 

hygiena a bezpečnost v TV  

a sportu 

- význam biorytmů pro zdraví 

a pohybovou aktivitu 

- rozdíly mezi TV a sportem 

dívek a chlapců, mladých a 

starých, zdravých a 

oslabených 

- vystupování v roli soupeře, 

diváka 

- pojmy osvojovaných činností 

- zásady bezpečnosti i v málo 

známém prostředí (hory, les) 

- význam různých rolí ve 

sportu 

- rozdíly mezi rekreačním, 

výkonnostním a vrcholovým 

sportem v podmínkách, 

zaměření, tréninku 

OSV (Sebepoznání a sebepojetí, 

Seberegulace a sebeorganizace) – 

měření tepu, úprava zátěže 

EV (Vztah člověka k prostředí) – 

cvičení v přírodě 

 

  provede základní cviky a 

sestavy pro různé účely 
Průpravná, kondiční, 

koordinační, kompenzační, 

OSV (Seberegulace a 

sebeorganizace) – regulace 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

 vysvětlí účinky nejčastěji 

používaných cvičení 

 zhodnotí své pohybové 

přednosti a nedostatky a 

s pomocí učitele je ovlivňuje 

 vytvoří a předvede vlastní 

pohybovou představu 

relaxační, vyrovnávací, tvořivá 

a jiná cvičení: 

- cvičení pro přípravu 

organismu před různými 

druhy pohybových činností 

- cvičení kompenzační, 

protahovací a relaxační 

- cvičení pro rozvoj kloubní 

pohyblivosti a pohybové 

obratnosti 

- rychlostně silová cvičení 

- vytrvalostní cvičení  

- další způsoby kontroly  

a korekce jednotlivých 

cvičení  

- cvičení pro správné držení 

těla v různých polohách 

vlastního jednání při cvičení 

 

 zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové 

dovednosti ve hře, soutěži, 

při rekreačních sportech 

 

 provede ve spolupráci  

s učitelem záchranu a 

dopomoc při osvojovaných 

cvicích 

 cvičí podle slovních pokynů 

příp. grafického návodu 

 předvede kotoul vpřed a vzad  

v obměnách, stoj na rukou   

 předvede roznožku přes kozu 

nadél, svis vznesmo, svis 

střemhlav, základní skoky na 

trampolínce, základní obraty 

a rovnovážné postoje, různé 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

 

Gymnastika: 

Akrobacie 

- kotoul vpřed a vzad v 

obměnách 

- stoj na rukou   

- rovnovážné polohy 

v postojích 

Přeskoky 

- skoky odrazem z trampolínky 

(prosté) 

OSV (Sebepoznání a sebepojetí, 

Seberegulace a sebeorganizace, 

Mezilidské vztahy, Kooperace  

a kompetice) – cílevědomost při 

zlepšování výsledků, 

respektování, podpora a pomoc 

při cvičení, etické zvládání situací 

soutěže, konkurence  

MuV (Lidské vztahy) – záchrana 

a dopomoc při nácviku 

gymnastiky 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

druhy chůze a rovnovážné 

polohy na kladině (D) 

 připraví krátké sestavy 

z osvojených cviků a zacvičí 

je 

 

- roznožka přes kozu nadél 

- skrčka přes kozu našíř 

Hrazda po čelo 

- výmyk odrazem jednonož 

- přešvihy únožmo ve vzporu 

Kladina 1m (D) 

- různé druhy chůze 

s doprovodnými pohyby paží 

a obraty 

- rovnovážné polohy 

Kruhy 

- svis střemhlav 

- svis vznesmo 

  rozliší estetický a neestetický 

pohyb a vysvětlí důvody 

svého rozhodnutí (D) 

 vyjmenuje základní druhy 

cvičení a pohybu s hudbou 

(D) 

 zvládne základy aerobního 

cvičení s hudbou (D) 

 

Rytmické a kondiční 

gymnastické činnosti s hudbou, 

tanec (D): 

- různé druhy pohybu 

s hudebním a rytmickým 

doprovodem (tanec, 

pohybové skladby, aerobní  

a jiné formy cvičení) 

- jednoduché pohybové etudy 

- význam jednotlivých forem 

pro správné držení těla, 

estetiku, zdatnost, odpočinek 

- technika pohybů (kroky, 

skoky, obraty, cviky 

rovnováhy) 

- aerobní gymnastika bez 

náčiní 

HV – cvičení s hudbou 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

  dodrží zásady bezpečnosti při 

úpolových cvičeních (H) 

 chová se v duchu fair play 

 zvládne základní postoje, 

úchopy a odpory 

 

Úpoly (H):  

- zásady bezpečnosti při 

úpolových cvičeních 

- přetahy, přetlaky, úpolové 

odpory 

- střehové postoje, držení  

a pohyb v postojích, odpory 

v nich 

 

  provede prvky běžecké 

abecedy 

 upraví jednotlivé soutěžní 

sektory 

 provede základní technikou 

skok do dálky a do výšky, 

hod míčkem, nízký startu     

Atletika: 

- pojmy: olympijské 

disciplíny, názvy náčiní 

- základní pravidla atletických 

soutěží 

- průpravná cvičení pro 

jednotlivé atletické činnosti, 

atletická abeceda 

- rychlý běh 60m, vytrvalostní 

běh, běh v zatáčce, skok do 

dálky, skok do výšky, hod 

kriketovým míčkem 

 

OSV (Sebepoznání a sebepojetí, 

Seberegulace a sebeorganizace, 

Mezilidské vztahy, Kooperace  

a kompetice) – cílevědomost při 

zlepšování výsledků, podpora 

(fandění), respektování 

rozhodnutí rozhodčího, etické 

zvládání situací soutěže 

 

  vysvětlí základní rozdíly 

mezi jednotlivými druhy 

sportovních her (kolektivní – 

individuální, brankové, 

síťové, pálkovací atd.) 

 provede základní údržbu 

náčiní 

 zvládne základní herní 

Sportovní hry: 

- význam sportovních her pro 

rozvoj herních dovedností, 

herního myšlení, improvizace 

- herní role a funkce (brankář, 

hráč v poli) 

- základní pravidla sportovních 

her, základní smluvená gesta 

OSV (Seberegulace a 

sebeorganizace, Psychohygiena, 

Kreativita, Mezilidské vztahy, 

Komunikace, Kooperace a 

kompetice, Řešení problémů  

a rozhodovací dovednosti) – 

sebeovládání při hře i podpoře 

spoluhráčů, pozitivní naladění 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

činnosti jednotlivce a 

kombinace 

 hraje sportovní hry podle 

zjednodušených pravidel 

 

- specifikace bezpečnosti a 

hygieny při sportovních 

hrách 

- příprava a organizace utkání 

Basketbal 

- herní činnosti jednotlivce, 

přihrávka jednoruč a obouruč 

na místě a za pohybu, střelba 

z místa jednoruč a obouruč  

z místa, rozskok, vhazování, 

krytí útočníka s míčem 

- základy herních systémů 

- utkání v menším počtu  

(3 proti 3, 4 proti 4) 

Volejbal 

- herní činnosti jednotlivce, 

odbití obouruč vrchem a 

spodem, přihrávka, nahrávka 

- postavení při příjmu podání 

Doplňkové sportovní hry 

- vybíjená 

- přehazovaná 

- florbal 

- kopaná 

- sálová kopaná 

- aj. 

mysli při hře, zvládání stresových 

situací při hře, nápaditost při hře, 

nácvik herních činností i samotná 

hra podle pravidel, taktika hry, 

gesta rozhodčích i spoluhráčů, 

rozhodování vzhledem k herní 

situaci 

MuV (Lidské vztahy) – tolerantní 

vztahy při hře 

 užívá osvojované názvosloví 

na úrovni diváka 

 rozlišuje a uplatňuje práva a 

povinnosti vyplývající z role 

 dohodne se na spolupráci  

i jednoduché taktice vedoucí 

k úspěchu družstva 

 zaznamená a vyhodnotí 

Činnosti podporující pohybové 

učení 

 

- tělocvičné názvosloví 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

hráče, rozhodčího, diváka, 

organizátora 

 

určené prvky pohybové 

činnosti a výkony 

 

osvojovaných činností, 

smluvené povely, signály 

- vzájemná komunikace  

a spolupráce při 

osvojovaných pohybových 

činnostech 

- 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) 

  koriguje své zdravotní 

oslabení 

 zařadí do svého pohybového 

režimu speciální vyrovnávací 

cvičení 

 vyhne se činnostem, které 

jsou kontraindikací 

zdravotního postižení 

Zdravotní tělesná výchova 

 

Činnosti a informace podporující 

korekce zdravotních oslabení 

 

Základní druhy oslabení, jejich 

příčiny a možné důsledky  
- základní pojmy osvojovaných 

činností, prevence a korekce 

oslabení, denní režim 

z pohledu zdravotního 

oslabení 

 

 

 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Cesta k dospělosti“ 
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace 

 

Kapitola 5 Učební osnovy – Člověk a zdraví – Tělesná výchova. 7. ročník 55 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

Speciální cvičení 

 

Oslabení podpůrně pohybového 

systému 

 

Oslabení vnitřních orgánů 

Oslabení smyslových a 

nervových funkcí 

 

Všeobecně rozvíjející pohybové 

činnosti 

 

- pohybové činnosti 

v návaznosti na obsah TV 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět:  Tělesná výchova 

Ročník:   8. 

 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

Žák 

 z nabídky zvolí vhodný 

rozvojový program 

 odmítá drogy a jiné 

škodliviny jako neslučitelné 

se sportovní etikou a zdravím 

 

 Žák 

 změří srdeční frekvenci 

 rozliší rozdíly mezi 

pohybovou činností různých 

skupin lidí 

 použije osvojené názvosloví 

na úrovni cvičence 

 vysvětlí význam přípravy 

organismu před cvičením 

 předchází možným 

poraněním a úrazům 

vhodným oblečením a obuví 

 zdůvodní nebezpečí drog a 

jiných škodlivin 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 

Poznatky z TV a sportu, 

komunikace, organizace, 

hygiena a bezpečnost v TV  

a sportu:  

- význam biorytmů pro zdraví 

a pohybovou aktivitu 

- rozdíly mezi TV a sportem 

dívek a chlapců, mladých  

a starých, zdravých a 

oslabených 

- význam hodnot srdeční 

frekvence při TV a sportu 

- pojmy (terminologie) 

osvojovaných činností 

- zásady bezpečnosti i v málo 

známém prostředí (hory, les) 

- význam různých rolí ve 

sportu 

- rozdíly mezi rekreačním, 

výkonnostním a vrcholovým 

sportem v podmínkách,  

- zaměření, tréninku 

 

P – kosterní a svalová soustava, 

tepová frekvence, krev, zdravý 

životní styl, životospráva 

 

OSV (Sebepoznání a sebepojetí, 

Seberegulace a sebeorganizace) – 

měření tepu, úprava zátěže 

EV (Vztah člověka k prostředí) – 

cvičení v přírodě 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

  použije základní způsoby 

rozvoje pohybových 

předpokladů i korekce 

svalových oslabení 

 připraví se pro různou 

pohybovou činnost 

 rozliší vhodné a nevhodné 

pohybové činnosti 

 předvede vlastní improvizaci 

Průpravná, kondiční, 

koordinační, kompenzační, 

relaxační, vyrovnávací, tvořivá 

a jiná cvičení: 

- cvičení pro přípravu 

organismu před různými 

druhy pohybových činností 

- cvičení kompenzační, 

protahovací, napínací 

(strečinková) a relaxační 

- cvičení pro rozvoj kloubní 

pohyblivosti a pohybové 

obratnosti 

- rychlostně silová cvičení 

- vytrvalostní cvičení  

- další způsoby kontroly  

a korekce jednotlivých 

cvičení  

- cvičení pro správné držení 

těla v různých polohách 

 

OSV (Seberegulace a 

sebeorganizace) – regulace 

vlastního jednání při cvičení 

 

 zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je 

aplikuje ve hře, soutěži, při 

rekreačních sportech 

 

 zvládne v souladu 

s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové 

dovednosti  

 provede ve spolupráci 

s učitelem nebo spolužákem 

záchranu a dopomoc při 

osvojovaných cvicích 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

 

Gymnastika: 

Akrobacie 

- kotoul letmo 

- stoj na rukou s výdrží   

- přemet stranou s dopomocí 

OSV (Sebepoznání a sebepojetí, 

Seberegulace a sebeorganizace, 

Mezilidské vztahy, Kooperace  

a kompetice) – cílevědomost při 

zlepšování výsledků, 

respektování, podpora a pomoc 

při cvičení, etické zvládání situací 

soutěže, konkurence  
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

 cvičí podle slovních pokynů 

příp. písemného návodu 

 předvede kotoul letmo, stoj  

na rukou, přemet stranou   

 předvede roznožku přes kozu 

nadél s oddáleným můstkem, 

svis vznesmo, svis střemhlav, 

skoky na trampolínce 

s pohyby nohou, klus  

a poskoky na kladině (D) 

 připraví z osvojených cviků 

sestavy a zacvičí je 

 

Přeskoky 

- skoky odrazem z trampolínky 

(s pohyby nohou) 

- roznožka přes kozu nadél 

s oddáleným můstkem 

- skrčka přes kozu našíř 

Hrazda po čelo 

- výmyk odrazem jednonož 

- přešvihy únožmo ve vzporu 

- podmet 

Kladina 1m (D) 

- náskoky, seskoky 

- klus, poskoky 

Kruhy 

- svis střemhlav 

- svis vznesmo 

MuV (Lidské vztahy) – záchrana 

a dopomoc při nácviku 

gymnastiky 

 

  předvede základní druhy 

cvičení a pohybu s hudbou 

(D) 

Rytmické a kondiční 

gymnastické činnosti s hudbou, 

tanec (D): 

- různé druhy pohybu 

s hudebním a rytmickým 

doprovodem (tanec, 

pohybové skladby, aerobní  

a jiné formy cvičení) 

- základy tvorby jednoduchých 

pohybových skladeb 

- význam jednotlivých forem 

pro správné držení těla, 

estetiku, zdatnost, odpočinek 

- technika pohybů (kroky, 

HV - cvičení s hudbou, relaxace 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

skoky, obraty, cviky 

rovnováhy) 

- aerobní gymnastika bez 

náčiní  

  zdůvodní význam 

sebeobranných činností 

 posoudí následky zneužití 

bojových činností  

 dodrží zásady fair play 

 zvládne základní postoje, 

úchopy a vyproštění z držení 

Úpoly (H):  

- zásady bezpečnosti při 

úpolových cvičeních 

- přetahy, přetlaky, úpolové 

odpory 

- střehové postoje, držení  

a pohyb v postojích, odpory 

v nich 

- držení soupeře na zemi 

 

  zorganizuje jednoduchou 

soutěž 

 vysvětlí význam běžecké 

abecedy 

 zdokonalí základní techniku 

skoku do dálky a do výšky, 

hodu míčkem, nízkého startu, 

rychlého a vytrvalostního 

běhu  

Atletika: 

- pojmy: olympijské 

disciplíny, názvy náčiní i 

neosvojovaných disciplín 

- základní pravidla atletických 

soutěží 

- základy organizace soutěží 

- průpravná cvičení pro 

jednotlivé atletické činnosti, 

atletická abeceda 

- rychlý běh 60m, vytrvalostní 

běh, běh v zatáčce, štafetová 

předávka, skok do dálky, 

skok do výšky, hod 

granátem, vrh koulí   

 

OSV (Sebepoznání a sebepojetí, 

Seberegulace a sebeorganizace, 

Mezilidské vztahy, Kooperace  

a kompetice) – cílevědomost při 

zlepšování výsledků, podpora 

(fandění), respektování 

rozhodnutí rozhodčího, etické 

zvládání situací soutěže 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

  dodrží základní pravidla 

 zvládne základní údržbu 

náčiní a úpravu hřiště před  

a po utkání 

 zvládne základní herní 

činnosti jednotlivce  

a kombinace 

 zvolí taktiku hry  

a dodrží ji za pomoci 

spoluhráčů, učitele 

 hraje sportovní hry podle 

základních pravidel 

 

Sportovní hry: 

- význam sportovních her pro 

rozvoj herních dovedností, 

herního myšlení, improvizace 

- herní role a funkce (brankář, 

hráč v poli, kapitán) 

- základní pravidla sportovních 

her, základní smluvená gesta 

- specifika bezpečnosti a 

hygieny při sportovních 

hrách 

- příprava a organizace utkání 

Basketbal 

- herní činnosti jednotlivce, 

uvolňování bez míče  

a s míčem, krytí útočníka 

s míčem, bez míče, prostoru 

- základy herních systémů, 

osobní obranný systém 

- utkání v menším počtu  

(3 proti 3, 4 proti 4) 

Volejbal 

- herní činnosti jednotlivce, 

odbití obouruč vrchem  

a spodem, jednoruč (lob) 

přihrávka, nahrávka, podání 

spodní, vrchní 

- herní kombinace, postavení 

při příjmu podání 

Doplňkové sportovní hry 

OSV (Seberegulace  

a sebeorganizace, Psychohygiena, 

Kreativita, Mezilidské vztahy, 

Komunikace, Kooperace  

a kompetice, Řešení problémů  

a rozhodovací dovednosti) – 

sebeovládání při hře i podpoře 

spoluhráčů, pozitivní naladění 

mysli při hře, zvládání stresových 

situací při hře, nápaditost při hře, 

nácvik herních činností i samotná 

hra podle pravidel, taktika hry, 

gesta rozhodčích i spoluhráčů, 

rozhodování vzhledem k herní 

situaci 

MuV (Lidské vztahy) – tolerantní 

vztahy při hře 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

- vybíjená 

- přehazovaná 

- florbal 

- kopaná 

- sálová kopaná 

 užívá osvojené názvosloví na 

úrovni rozhodčího 

 sleduje určené prvky 

pohybové činnosti a výkony, 

eviduje a vyhodnotí 

 zorganizuje samostatně i 

v týmu jednoduché turnaje, 

závody, turistické akce na 

úrovni školy 

 aplikuje ve školních 

podmínkách základní 

olympijské myšlenky – 

čestné soupeření, respekt 

k opačnému pohlaví, pomoc 

handicapovaným, ochranu 

přírody při sportu 

 

Činnosti podporující pohybové 

učení 

 

- tělocvičné názvosloví 

osvojovaných činností, 

smluvené povely, signály 

- vzájemná komunikace  

a spolupráce při 

osvojovaných pohybových 

činnostech 

- 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)  

 

 zařazuje pravidelně a 

samostatně do svého 

pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení 

související s vlastním 

 koriguje své zdravotní 

oslabení 

 zařadí do svého pohybového 

režimu speciální vyrovnávací 

cvičení 

Zdravotní tělesná výchova 

 

Činnosti a informace podporující 

korekce zdravotních oslabení 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

oslabením, usiluje o jejich 

optimální provedení 

 vyhne se činnostem, které 

jsou kontraindikací 

zdravotního postižení 

Základní druhy oslabení, jejich 

příčiny a možné důsledky  
- základní pojmy osvojovaných 

činností, prevence a korekce 

oslabení, denní režim 

z pohledu zdravotního 

oslabení, soustředění na 

cvičení, nevhodná cvičení 

 

Speciální cvičení 

 

Oslabení podpůrně pohybového 

systému 

 

Oslabení vnitřních orgánů 

 

Oslabení smyslových a  

nervových funkcí 

 

Všeobecně rozvíjející pohybové 

činnosti 

 

- pohybové činnosti 

v návaznosti na obsah TV 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník:   9.

 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

Žák 

 některé pohybové činnosti 

zařazuje pravidelně a 

s konkrétním účelem 

 upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům  

o znečištění ovzduší 

 

Žák 

 změří si srdeční frekvenci a 

zjištěný údaj použije pro 

úpravu pohybové zátěže 

 použije osvojené názvosloví 

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 

Poznatky z TV a sportu, 

komunikace, organizace, 

hygiena a bezpečnost v TV  

a sportu:  

- význam biorytmů pro zdraví 

a pohybovou aktivitu 

- rozdíly mezi TV a sportem 

dívek a chlapců, mladých  

a starých, zdravých  

a oslabených 

- význam hodnot srdeční 

frekvence při TV a sportu, 

praktické využití pro úpravu 

zátěže 

- pojmy (terminologie) 

osvojovaných činností 

- zásady bezpečnosti i v málo 

známém prostředí (hory, les) 

- význam různých rolí ve 

sportu 

- rozdíly mezi rekreačním, 

výkonnostním a vrcholovým 

sportem 

OSV (Sebepoznání a sebepojetí, 

Seberegulace a sebeorganizace) – 

měření tepu, úprava zátěže 

EV (Vztah člověka k prostředí) – 

cvičení v přírodě 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

  využije základní cviky a 

sestavy pro různé účely 

 připraví se pro různou 

pohybovou činnost 

 zhodnotí své pohybové 

přednosti a nedostatky a 

s pomocí učitele a spolužáka 

je ovlivňuje 

Průpravná, kondiční, 

koordinační, kompenzační, 

relaxační, vyrovnávací, tvořivá 

a jiná cvičení: 

- cvičení pro přípravu 

organismu před různými 

druhy pohybových činností 

- cvičení kompenzační, 

protahovací, napínací 

(strečinková) a relaxační 

- cvičení pro rozvoj kloubní 

pohyblivosti a pohybové 

obratnosti 

- rychlostně silová cvičení 

- vytrvalostní cvičení  

- další způsoby kontroly  

a korekce jednotlivých 

cvičení  

- cvičení pro správné držení 

těla v různých polohách 

 

OSV (Seberegulace a 

sebeorganizace) – regulace 

vlastního jednání při cvičení 

 

 posoudí provedení 

osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné 

nedostatky a jejich možné 

příčiny 

 zvládne v souladu 

s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové 

dovednosti  

 provede bezpečně ve 

spolupráci se spolužákem 

záchranu a dopomoc při 

osvojovaných cvicích 

 provede kotoul vzad do 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

 

Gymnastika: 

Akrobacie 

- kotoul vzad do zášvihu, stoje 

na rukou 

- stoj na rukou samostatně  

s výdrží   

OSV (Sebepoznání a sebepojetí, 

Seberegulace a sebeorganizace, 

Mezilidské vztahy, Kooperace a 

kompetice) – cílevědomost při 

zlepšování výsledků, 

respektování, podpora a pomoc 

při cvičení, etické zvládání situací 

soutěže, konkurence  

MuV (Lidské vztahy) – záchrana 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

zášvihu a stoje na rukou, stoj 

na rukou s výdrží, přemet 

stranou   

 předvede skrčku přes kozu 

našíř, svis vznesmo, svis 

střemhlav, skoky na 

trampolínce s obraty, klus, 

poskoky, náskok a seskok na 

kladině (D) 

 zdůvodní význam 

gymnastických cviků pro 

rozvoj zdatnosti a správného 

držení těla 

- přemet stranou 

Přeskoky 

- skoky odrazem z trampolínky 

(s obraty) 

- roznožka přes kozu nadél 

s oddáleným můstkem 

- skrčka přes kozu našíř 

s oddáleným můstkem 

Hrazda po čelo 

- výmyk odrazem jednonož 

- přešvihy únožmo ve vzporu 

- podmet 

Kladina 1m (D) 

- klus, poskoky, náskoky, 

seskoky 

- jednoduché vazby a sestavy 

Kruhy 

- svis střemhlav, svis vznesmo 

 

a dopomoc při nácviku 

gymnastiky 

 

  rozliší estetický a neestetický 

pohyb a zdůvodní jeho 

příčiny (D) 

 vede skupinu při aerobním 

cvičení s hudbou (D) 

 

Rytmické a kondiční 

gymnastické činnosti s hudbou, 

tanec (D): 

- různé druhy pohybu 

s hudebním a rytmickým 

doprovodem (tanec, 

pohybové skladby, aerobní  

a jiné formy cvičení) 

- specifika hygieny a 

bezpečnosti při osvojovaných 

formách cvičení s hudbou 

HV – cvičení s hudbou, relaxace 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

- význam jednotlivých forem 

pro správné držení těla, 

estetiku, zdatnost, odpočinek 

- základy tvorby jednoduchých 

pohybových skladeb, výběr 

vhodného hudebního a 

rytmického doprovodu 

- aerobní gymnastika bez 

náčiní 

  dodrží zásady bezpečnosti při 

úpolových cvičeních (H) 

 posoudí význam 

sebeobranných činností a své 

možnosti ve střetu s 

protivníkem 

 provede základní postoje, 

úchopy a vyproštění z držení 

 

Úpoly (H):  

- zásady bezpečnosti při 

úpolových cvičeních 

- přetahy, přetlaky, úpolové 

odpory 

- pády vzad skulením do 

kolébky 

- střehové postoje, držení a 

pohyb v postojích, odpory 

v nich 

- držení soupeře na zemi, boj  

o únik z držení na zemi 

 

  zorganizuje jednoduchou 

soutěž, změří, zaznamená  

a vyhodnotí výkony 

 provede základní technikou 

skok do dálky a do výšky, vrh 

koulí, nízký start, rychlý a 

vytrvalostní běh     

Atletika: 

- pojmy: olympijské 

disciplíny, názvy náčiní  

i neosvojovaných disciplín 

- základní pravidla atletických 

soutěží 

- průpravná cvičení pro 

jednotlivé atletické činnosti, 

atletická abeceda 

OSV (Sebepoznání a sebepojetí, 

Seberegulace a sebeorganizace, 

Mezilidské vztahy, Kooperace a 

kompetice) – cílevědomost při 

zlepšování výsledků, podpora 

(fandění), respektování 

rozhodnutí rozhodčího, etické 

zvládání situací soutěže 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

- rychlý běh 60m, vytrvalostní 

běh, běh v zatáčce, štafetová 

předávka, skok do dálky, 

skok do výšky, hod 

granátem, vrh koulí  

  vykoná funkci rozhodčího při 

hře 

 zorganizuje základní údržbu 

náčiní a úpravu hřiště před a 

po utkání 

 uplatní ve hře taktiku a herní 

kombinace 

 

Sportovní hry: 

- význam sportovních her pro 

rozvoj herních dovedností, 

herního myšlení, improvizace 

- herní role a funkce (brankář, 

hráč v poli, kapitán, 

rozhodčí) 

- základní pravidla sportovních 

her, základní smluvená gesta 

rozhodčích 

- specifika bezpečnosti a 

hygieny při sportovních 

hrách 

- příprava a organizace utkání 

- úprava různých povrchů hřišť 

Basketbal 

- herní činnosti jednotlivce, 

uvolňování bez míče a 

s míčem, krytí útočníka 

s míčem, bez míče, prostoru 

- základy herních systémů, 

osobní obranný systém 

- utkání v menším počtu  

(3 proti 3, 4 proti 4) 

Volejbal 

OSV (Seberegulace a 

sebeorganizace, Psychohygiena, 

Kreativita, Mezilidské vztahy, 

Komunikace, Kooperace a 

kompetice, Řešení problémů  

a rozhodovací dovednosti) – 

sebeovládání při hře i podpoře 

spoluhráčů, pozitivní naladění 

mysli při hře, zvládání stresových 

situací při hře, nápaditost při hře, 

nácvik herních činností i samotná 

hra podle pravidel, taktika hry, 

gesta rozhodčích i spoluhráčů, 

rozhodování vzhledem k herní 

situaci 

MuV (Lidské vztahy) – tolerantní 

vztahy při hře 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

- herní činnosti jednotlivce, 

odbití obouruč vrchem a 

spodem, jednoruč (lob), 

přihrávka, nahrávka 

- herní kombinace, postavení 

při příjmu podání 

- základy herních systémů 

(2:2, 3:3) 

Doplňkové sportovní hry 

- vybíjená 

- přehazovaná 

- florbal 

- kopaná 

- sálová kopaná 

  aplikuje pravidla pohybu a 

chování v terénu  

 dodrží zásady ochrany 

krajiny při pobytu v přírodě 

 

Turistika a pobyt v přírodě: 

- příprava turistické akce 

- přesun do terénu a 

uplatňování pravidel 

bezpečnosti silničního 

provozu v roli chodce a 

cyklisty 

- chůze se zátěží i v mírně 

náročném terénu 

- táboření 

- ochrana přírody 

- základy orientačního běhu 

- dokumentace z turistické 

akce 

- přežití v přírodě 

- orientace 
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

- ukrytí 

- nouzový přístřešek 

- zajištění vody, potravy, tepla 

 

 užívá osvojované názvosloví 

na úrovni čtenáře novin  

a časopisů, uživatele 

internetu 

 naplňuje ve školních 

podmínkách základní 

olympijské myšlenky-čestné 

soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt 

k opačnému pohlaví, ochranu 

přírody při sportu 

 spolurozhoduje osvojované 

hry a soutěže 

 zpracuje naměřená data  

 a informace o pohybových 

aktivitách a podílí se na jejich 

prezentaci 

 zaměří se na určené prvky 

pohybové činnosti a výkony, 

eviduje je a vyhodnotí 

 

Činnosti podporující pohybové 

učení 

 

- tělocvičné názvosloví 

osvojovaných činností, 

smluvené povely, signály 

- vzájemná komunikace a 

spolupráce při osvojovaných 

pohybových činnostech 

- 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) 

 

 aktivně se vyhýbá činnostem, 

které jsou kontraindikací 

zdravotního postižení 

 

 koriguje své zdravotní 

oslabení 

 zařadí do svého pohybového 

režimu speciální vyrovnávací 

cvičení 

 

 

Zdravotní tělesná výchova 
 

Činnosti a informace podporující 

korekce zdravotních oslabení 

 

Základní druhy oslabení, jejich 

příčiny a možné důsledky  
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Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy 

Průřezová témata 

- základní pojmy osvojovaných 

činností, prevence a korekce 

oslabení, denní režim 

z pohledu zdravotního 

oslabení, soustředění na 

cvičení, nevhodná cvičení, 

vědomá kontrola cvičení 

 

 

Speciální cvičení 

 

Oslabení podpůrně pohybového 

systému 

 

Oslabení vnitřních orgánů 

 

Oslabení smyslových  

a nervových funkcí 

 

Všeobecně rozvíjející pohybové 

činnosti 

 

- pohybové činnosti 

v návaznosti na obsah TV 

 

 


