T LESNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyu ovacího p edm tu
1. Vzd lávací oblast p edm tu
Rozvoj pohybových dovedností
Kultivace pohybového projevu,správného držení t la
Regenerace a kompenzace jednostranné zát že vyplývající z pobytu ve škole
Vnímání zdraví jako nejd ležit jší hodnoty
Rozlišování situací,které ohrožují t lesné a duševní zdraví a osvojování
dovedností,jak jim p edcházet a jak je ešit
Chápání fyzické zdatnosti jako významného p edpokladu pro úsp šnost
v život
Propojování inností pro rozvoj zdraví,zdravých mezilidských vztah a
morálních životních postoj

2.

asová dotace
1. - 5. ro ník
2 vyu ovací hodiny týdn

3. Místo realizace
t locvi ny
školní h išt
lesopark Hostiva
plavecký bazén Hostiva

4. Pr

ezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA
Sebepoznání a sebepojetí; seberegulace a sebeorganizace; psychohygiena; poznávání
lidí;mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prost edí; vztah lov ka k prost edí

5. Výchovné a
kompetencí

vzd lávací

strategie

pro

rozvoj

klí ových

T lesná výchova p edstavuje nejd ležit jší formu pohybového u ení a pohybové kultivace
žák .Je hlavním zdrojem poznatk a nám t pro zdravotní,rekrea ní i sportovní využití
pohybu v režimu školy i mimo školu.Užitím r zných vhodných forem a metod práce
vyu ující sm uje k realizaci požadovaných klí ových kompetencí.
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6. Formy a metody práce
Vyu ovací hodina
Týmové vyu ování
Individuální práce s jednotlivcem
Využití jednoduchých tréninkových forem
Vytvá ení vhodných sout ží
Reprezentace školy na oblastních p eborech

7. Klí ové kompetence
Kompetence k u ení
Žáci

se u í spolupráci a práci v týmu
kriticky posuzují svou innost a vyvozují záv ry
dokáží pracovat s chybou a usilují o její odstran ní
plánují,organizují a ídí vlastní innost
zú ast ují se r zných sportovních sout ží

Kompetence k ešení problému
Žáci

hledají r zná ešení problému
dotvá ejí samostatn p edložené poznatky
se u í ešit problémy týmovou spoluprací
se u í p edcházet problém m

Kompetence komunikativní
Žáci

dodržují etiku komunikace
se zapojují vhodn do diskuze
zdokonalují svou komunikaci se spolužáky,s u iteli,s ostatními dosp lými
se u í obhajovat a argumentovat vhodnou formou sv j názor

Kompetence sociální a personální
Žáci

spolupracují ve skupin
se podílejí na vytvá ení pravidel práce v týmu
se u í vytvá et pozitivní p edstavy o sob samém
se u í ovládat svoje jednání a chování
respektují dohodnutá pravidla chování,podílejí se na jejich formulaci
adekvátn reagují na situaci p i úrazu spolužáka

Kompetence ob anské
Žáci

si utvá ejí pocit zodpov dnosti v dané situaci,schopnost pomáhat druhým
si formují volní a charakterové rysy
si uv domují význam základních princip chování
si utvá ejí respekt k p esv d ení druhých lidí
se podílejí na ochran okolí školy,Hostiva ského lesa
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se chovají p i ozdravných pobytech v p írod jako zodpov dné osoby
Kompetence pracovní
Žáci

se dokáží adaptovat na zm n né nebo nové pracovní podmínky
zaujímají pozitivní p ístup k výsledk m pracovních inností z hlediska
kvality,kvantity, ale i z hlediska ochrany zdraví a životního prost edí

8. Postupy p i realizaci klí ových kompetencí
Dodržování pravidel slušného chování
Chápání hodnoty zdraví
Zam ení na správné zp soby ešení problém
Zadávání úkol ,p i kterých mohou žáci spolupracovat
Respektování druhých
Hodnocení žák se z etelem na jejich další pokrok
Vytvá ení kritérií pro sebehodnocení žák
Posilování sebed v ry žák
Vytvá ení pocitu úsp chu u žák
Vnímání chyb jako prost edku k náprav
Dodržování obecných pravidel bezpe nosti
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