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VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  Člověk a zdraví 
 
VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Tělesná výchova 
 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.23 Tělesná výchova – 2.stupeň 
 
CHARAKTERISTIKA 
PŘEDMĚTU: 
 

Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření a vzdělávací obsah vycházejí ze vzdělávacího oboru 

RVP ZV Tělesná výchova. Důraz je kladen na zvyšování tělesné zdatnosti. Předmět směřuje k rozvoji pohybových dovedností 

a smyslu pro fair play. Žáci se učí uplatňovat osvojené pohybové dovednosti v různém prostředí a s různými účinky, kdy si 

zvykají na rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, 

organizační schopnosti, i nutnou míru zodpovědnosti za své zdraví i zdraví svých spolužáků. Vede žáky od spontánního 

pohybu k řízené pohybové činnosti a zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo jiné pohybové aktivitě. 

Tělesná výchova je také realizována prostřednictvím krátkodobých projektů nebo kurzů -  LVVZ ,Lyžařský jazykový kurz, 

Olympijský týden, Den zimních sportů, Dětský den. Na povinnou tělesnou výchovu navazují sportovní hry a volejbal. Žáci a 

kolektivy dosahující nejlepších výsledků reprezentují školu na různých sportovních soutěžích 

 
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 
ORGANIZA ČNÍ 
VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU:  

Tělesná výchova je povinným vyučovacím předmětem pro žáky 2. stupně ZŠ. Navazuje na základy, které žáci získali 

v tělesné výchově v 1. – 5. ročníku ZŠ. Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6. – 9. ročníku. Výuka 

probíhá v tělocvičně, na školním hřišti a v přírodě. Výuka je organizovaná v dělených skupinách ( chlapci a dívky ). Získané 

dovednosti našich žáků hodnotíme - podle dosažených výkonů, přístupu k aktivitám v hodině, připravenosti na hodinu - 

vhodné oblečení, dodržování pravidel fair play, dodržování bezpečnosti.V rámci vyučovacího předmětu realizujeme průřezové 

téma:.Environmentální výchova v tématickém okruhu – Vztah člověka k prostředí 
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KOMPETENCE K U ČENÍ: 
 

Učitel: 
- vede žáky k zvyšování tělesné zdatnosti, rozvoji pohybových dovedností a osvojení pravidel vybraných individuálních a 

kolektivních sportů 

- vede žáky k zodpovědnosti za své zdraví 

- učí žáky, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné držení těla 

 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ: 
 

Učitel: 
- podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů 

- vede žáky k zvolení a dodržování vhodné taktiky 

- podporuje žáky v tom, aby pozitivně prožívali osvojené pohybové činnosti a využívali je jako prostředek k překonávání 

aktuálních negativních tělesných či duševních stavů 

- podporuje žáky v tom, aby pozitivně prožívali osvojené pohybové činnosti a využívali je jako prostředek k překonávání 

aktuálních negativních tělesných a duševních stavů 

 
KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ: 
  

Učitel: 
- podporuje rozvoj komunikace mezi hráči v týmu a rozhodčími. 

- netoleruje agresivní, hrubé, vulgární chování 

- vede žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a své školy na veřejnosti 
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KOMPETENCE 
SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ: 
 

Učitel: 
- vede žáky k čestnému jednání v duchu fair play 

- podporuje schopnost přijmout vítězství i porážku 

- rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé rol 

- učí žáky k tomu, aby si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a v jiných pohybových aktivitách a uměli 

je využít pro hodnotné pohybové vyžití i přátelské meziosobní vztahy 

 
 
KOMPETENCE 
OBČANSKÉ:  
 

Učitel: 
- zapojuje žáky do sportovních soutěží v rámci školy a do soutěží, kde reprezentují školu 

- vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí 

- nabízí žákům vhodné pozitivní sportovní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům 

- v hodnocení žáků uplatňuje prvky pozitivní motivace 

 
KOMPETENCE 
PRACOVNÍ: 

 

 Učitel: 
- dbá na dodržování hygienických návyků – vhodný sportovní oděv a obuv 
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 
Z RVP: 

2.STUPEŇ 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Očekávané výstupy 
žák 
� aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním 

účelem 
� usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 
� samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností -zatěžovanými svaly 
� odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům 

o znečištění ovzduší 
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná 
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 
Očekávané výstupy 
žák 
� zvládá v souladu s individuálními  předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 
posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 
Očekávané výstupy 
žák 
� užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu 
� naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 

opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu 
� dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 
� rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 
� sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí 
� zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a 

soutěže 
� zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 



Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět: Tělesná výchova          6. – 9. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák: 
− podle svých předpokladů 

zlepšuje úroveň výkonů 
v běžecké rychlosti a vytrvalosti, 
odrazové schopnosti v bězích a 
skocích 

− zvládá podle svých předpokladů 
techniku i taktiku rychlého a 
vytrvalého běhu v terénu i na 
dráze 

− zvládá podle svých předpokladů 
techniku skoku do dálky 
z individuálního rozběhu 

− zvládá techniku hodu míčkem 
− uplatňuje ve školních 

podmínkách základní olympijské 
myšlenky-čestné soupeření, 
respekt k opačnému pohlaví 

− chrání přírodu při sportu 
− aktivně se zapojuje do měření 

výkonů 
− rozpozná význam atletiky jako 

vhodné průpravy pro jiné sporty 

Atletika  
• běh – sprint 
• vytrvalostní běh 
• skok do dálky 
• hod 

 6/RV/září/Péče o zdraví 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− provede kotoul vpřed, vzad, stoj 
na rukou, přemet stranou, 
roznožku přes nářadí, základní 
cvičení na kladině  

− užívá osvojované názvosloví na 
úrovni cvičence 

− usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti 

− připraví se před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě 
s hlavní činností zatěžovanými 
svaly (protahování) 

− ovládá bezpečně záchranu a 
dopomoc při osvojovaných 
cvicích 

− předvídá možné nebezpečí úrazu 
a přizpůsobí jim svou činnost 

− posoudí provedení osvojované 
pohybové činnosti, označí zjevné 
nedostatky a jejich možné 
příčiny 

Gymnastika 
• žíněnky – akrobacie 
• hrazda – kotoul, výmyk 
• kladina – akrobacie 
• šplh na tyči, na laně 
• přeskok přes kozu 
• kruhy 
• malá trampolína 
• ribstole – posilovací cvičení 
• žebříky – akrobacie 
• lavičky – akrobacie, 

posilování 
• švihadla 
• obruče 
• švédské bedny - akrobacie 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− dodržuje pravidla pro fair play 
− dohodne se na spolupráci  i 

jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje ji 

− rozlišuje a uplatňuje práva a 
povinnosti vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka,  

− pomáhá při organizaci turnajů 

Míčové hry 
• Košíková 
• Fotbal 
• Laktos 
• Softbal 
• Florbal 
• Volejbal 
• stolní tenis 

PT/ 5 /Vztah 
člověka k prostředí 
Důraz na ochranu 
zdraví a 
bezpečnost 

6/RV/září/Péče o zdraví 
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− předvídá možná nebezpečí úrazů 
a přizpůsobí jim svou činnost 

− radost ze hry,  prožitek ze hry, 

     

− předvídá možná nebezpečí úrazů 
a přizpůsobí jim svou činnost 

− radost a prožitek ze hry, spolupr. 
− herní role a funkce ( brankář, 

kapitán…. ) 
− ovládá základní pravidla a 

uplatňuje je ve hře 

     

− užívá osvojené názvosloví na 
úrovni cvičence i cvičitele 

− zvládá základy rytmiky 
− používá smluvené povely, 

signály, gesta 
− komunikuje a spolupracuje při 

osvojování pohybových činností 

Aerobic   
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− základy sebeobrany Úpoly  6/RV/září/Péče o zdraví Listopad-
prosinec 
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