
1. - 4. ročník
 

Očekávané a školní výstupy Učivo
Mezipředmětové vztahy a pr ůřezová 

témata

OV - užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví (gesta, 
signály, značky) na úrovni cvičence, vedoucího pohybových 
činností, organizátora soutěží
ŠV - umí správně pomocí tělocvičného názvosloví popsat 
základní postoje a polohy
ŠV - při řízení pohybové činnosti (rozcvičce) užívá správného 
názvosloví

Vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových 
činnostech

OSV - 3

OV - volí a používá pro osvojované pohybové činnosti 
vhodnou výstroj a výzbroj a správně ji ošetřuje
ŠV - uvědomuje si význam užívání výzbroje a výstroje pro 
bezpečnost při pohybových aktivitách
ŠV - objasní účelnost a funkčnost sportovní výzbroje a 
výstroje

Sportovní výzbroj a výstroj

OV - připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní či školní 
turnaj, soutěž, turistickou akci a podílí se na její realizaci
ŠV - chápe význam her pro navazování a upevňování 
mezilidských vztahů
ŠV - připraví sportovní akci, zajistí propagaci, zorganizuje ji, 
zdokumentuje, vyhodnotí a prezentuje

Pohybové činnostní, sportovní a turistické akce OSV - 2, 5

OV - respektuje pravidla osvojovaných sportů; rozhoduje 
(spolurozhoduje) třídní nebo školní utkání, závody, soutěže v 
osvojovaných sportech
ŠV - dokáže upravit pravidla podle podmínek
ŠV - v roli rozhodčího používá správná gesta a signály

Pravidla osvojovaných pohybových činností

OV - respektuje práva a povinnosti vyplývající z různých 
sportovních rolí – jedná na úrovni dané role; spolupracuje ve 
prospěch družstva
ŠV - jedná asertivně, spolupracuje, je schopný empatie, 
dodržuje zvolenou taktiku

Sportovní role

OSV - 4
INT - Výchova ke zdraví - integrováno učivo 
tematického celku Vztahy mezi lidmi a formy 
soužití a Změny v životě člověka a jejich 
reflexe
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Vyučovací p ředmět - Tělesná výchova
Vzdělávací obor - Tělesná výchova

Činnosti podporující pohybové u čení
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OV - sleduje podle pokynů (i dlouhodobě) pohybové výkony, 
sportovní výsledky, činnosti související s pohybem a zdravím 
– zpracuje naměřená data, vyhodnotí je a výsledky různou 
formou prezentuje
ŠV - výkony zaznamenává dle pravidel jednotlivých 
sportovních disciplín
ŠV - na základě zaznamenávání a vyhodnocování výkonů je 
schopný sebereflexe
ŠV - porovnává své výkony v rámci jednoho školního roku i v 
průběhu celého studia

Měřitelné a hodnotitelné údaje související s tělesnou 
výchovou a sportem

MJA

OV - aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako projev obecné 
kulturnosti
ŠV - pomáhá pohybově znevýhodněným, při sportovních 
soutěžích jedná čestně

Olympismus v současném světě, jednání fair play

ŠV - má přehled o významných sporotvních událostech
ŠV - zná nejvýznamnější české a světové sportovce

Úspěchy našeho sportu na pozadí nejdůležitějších 
historických sportovních událostí
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