
Vzdělávací oblast: člověk a zdraví, p ředmět: t ělesná výchova, 2. v ěkové období, 4. ro čník

Žákovské kompetence Žákovské výstupy Průřezová témata
Mezipředmětové 

vztahy
Dodržuje základní pravidla bezpečného chování při TV Základní pravidla chování a jednání v prostředí sportoviště. Osobnostní a sociální 

výchova

A – Rychlý běh – 60m – nízký start

- Skok do dálky s rozběhem

- Hod kriketovým míčkem

Napodobuje složitější  činnosti. Překážkové  dráhy s využitím nářadí – švédská bedna, lavičky, žebřiny, …

Zvládne krátké sestavy. G – Opakované přeskoky obounož, jednonož a střídmonož přes švihadlo. (krátké 
sestavy)

Zvládne průpravné cviky pro přeskok. G – Nácvik odrazu na můstku a na trampolínce

Zvládne bezpečnou jízdu na kole podle pravidel 
silničního provozu,

Dopravní výchova – jízda na kole.

Nacvičuje přeskok přes kozu našíř. 
Zdokonaluje kotouly.

Zlepšuje práci s míčem. SH – Různé přihrávky s míčem (trčením obouruč, vrchní oblouk, autové hody – v klidu i 
v pohybu) 

Uplatňuje  pravidla ve hře. PH – Míčové hry s pravidly Multikulturní výchova

Nacvičuje základy kroku polky a valčíku. Cvičení na hudbu – polkový a valčíkový krok. Hv, 1. - 5. ročník, cvičení 
s hudbou

Napodobuje složitější pohyb. Kondiční cvičení s lavičkami, obruče, tyče, …

Zlepšuje výkonnost. Šplh s přírazem.

Nacvičuje stoj na rukou. G - Stoj na rukou – průpravná cvičení a vlast provedení.

Zvládne různé druhy kotoulů. Kotouly na zvýšené podložce. Kotoul vzad i vpřed roznožmo.

Rozvíjí smysl pro dynamiku pohybu. PH - Cvičení na hudbu – zrychlování a zpomalování tempa. Výchova k myšlení v 
evropských globálních 
souvislostech

Rozvíjí vytrvalost. A – Běh individuálním tempem nepřetržitě 3-6 minut.

Bezpečně zvládne pobyt v terénu. Sáňkování, bobování. Enviromentální výchova

Zvládne roznožku přes kozu našíř i nadél. G – Roznožka přes kozu našíř i nadél se záchranou. 

Zlepšuje výkon. Švihadlo krátké – Různé typy přeskoků vpřed i vzad.

Uplatňuje pravidla ve hře. SH – vybíjená, softball, ringo, košíková, …

Rozvíjí si rytmické cítění a prostorové cítění, Rozvíjení rytmického cítění s využitím rytmizované řeči.

Zvládne bezpečnou jízdu na kole podle pravidel 
silničního provozu.

Dopravní výchova- jízda na kole Enviromentální výchova

Rychlý běh – 60 m 

Skok do dálky s rozběhem

Hod kriketovým míčkem

Zlepšuje výkonnost.

G - Roznožka přes kozu našíř. Opakované kotouly vpřed i vzad.

Zlepšuje výkonnost.Test – běhy, hod, skoky. Multikulturní výchova
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SH – fotbal, vybíjená,  

G – jednoduchá gymnastická sestava.

Cvičení s obručemi

PH – cvičení s hudbou

aerobic

Orientuje se  v přírodě, bezpečně zvládá pobyt Cvičení v přírodě. Enviromentální výchova

Poznámky:

Laboratorní práce:

Průřezová témata:

Ostatní:

Zlepšuje výkonnost, obratnost

Napodobuje složitější pohyb.

Osobnostní a sociální výchova-Osobnostní rozvoj-Psychohygiena; Multikulturní výchova - Lidské vztahy; Enviromentální výchova - Vztah člověka k prostředí; Výchova k myšlení v evropských 
globálních souvislostech


