Vzd lávací oblast: lov k a zdraví, p edm t: t lesná výchova, 1. v kové období, 2. ro ník
Žákovské kompetence

Žákovské výstupy

Dodržuje základní pravidla bezpe ného chování p i TV

Základní pravidla chování a jednání v prost edí sportovišt .

Podle pokyn zaujme zákl. cvi ební polohy.

Základní t lových. pojmy, smluvené signály, povely, organizace prostoru a inností.

Bezpe n se pohybuje v terénu, odhaduje vzdálenosti.

Cvi ení v p írod .

Rozvíjí pohybové schopnosti – rychl.,vytrval.

A – B h v terénu, p ekonávání p írodních p ekážek.

Zvládne správný rozb h a odraz pro skok do dálky.

Nácvik skoku do dálky.

Zvládne tech. nízkého startu.

Rychlý b h 50m (nízký start).

Zdokonaluje rytmické cít ní.

G – Rytmická ch ze, vyjád ení hudebních pojm (tiše, hlasit , pomalu, …….)
Krok p ísunný, posko ný, cval stranou

Napodobuje jednoduch. pohyby.

Cvi ení na ná adí ( lavi ky, žeb iny, ….) Šplh.

Pr ezová témata
Osobnostní a sociální
výchova

Hv, 1. - 5. ro ník, cvi ení
s hudbou

Zlepšuje výkon ve šplhu.
Zdokonaluje práci s mí em.

SH – P ihrávky jednoru i obouru (vrchní oblouk)
- Obouru tr ením
PH – Hry zam ené na koulení a chytání.

Zvládne techniku kotoulu vp ed.

G – Cvi ení na koberci. Pr pravné cviky ke kotoulu vzad a jeho nácvik s dopomocí.

Seznámí se s kotoulem vzad.
Provádí první bezpe né kroky na trampolín .

CN – Malá trampolínka
(výskoky s držením, seskoky)

Rozvíjí obratnost a vytrvalost.

Zimní hry v p írod na sn hu (sá kování, bobování …..)

Postupn zvládá techniku skákání p es švihadlo.

Cvi ení se švihadly – p eskoky snožmo, jednonož.

Rozvíjí zru nost a obratnost.

SH – p ihrávky ringo kroužky, létajícím talí em
Jednoduché hry se základními pravidly.
CN – švédská bedna, žeb íky

Rozvíjí rychlost a obratnost.

PH – závodivé hry – r zné starty

Plavecký výcvik – Osvojuje si plavecké dovednosti.

Potáp ní a orientace ve vod , skoky do vody po nohou, splývání, dýchání do vody a
zákl. osvojení jednoho plaveckého zp sobu.

Mezip edm tové
vztahy

Enviromentální výchova

Vzd lávací oblast: lov k a zdraví, p edm t: t lesná výchova, 1. v kové období, 2. ro ník
Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr ezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Enviromentální výchova

Ostatní:

