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

Žákovské kompetence Žákovské výstupy Pr��ezová témata Mezip�edm�tové 
vztahy

Dodržuje základní pravidla bezpe�ného chování p�i TV Základní pravidla chování a jednání v prost�edí sportovišt�. Osobnostní a sociální 
výchova

Podle pokyn� zaujme zákl. cvi�ební polohy. Základní t�lových. pojmy, smluvené signály, povely, organizace prostoru a �inností.

Napodobuje jednoduché �innosti. Rytmické a kondi�ní formy cvi�ení ( lavi�ky, žeb�iny, lana), cvi�ení s hudbou.

 A - B�h v terénu, p�ekonávání p�írodních p�ekážek. T - opi�í dráhy.

Hod do dálky i na cíl (jednoru� vrchní oblouk)

Orientuje se  v terénu, pozoruje p�írodu.
Zvládne  pr�pravné cviky pro kotoul.
Rozvíjí rovnováhu.

Cvi�ení v p�írod�
PH – Sout�živé hry
G - Nácvik správného sbalení p�i kotoulu „kotoulová školi�ka.“ 
P�echod malé kladinky.

Enviromentální výchova

Zvládne zákl. �innosti s mí�em odpovídající velikosti a 
váhy.

SH - Nácvik p�ihrávky jednoru� vrchním obloukem, chytání obouru�. PH- zábavné 
mí�ové hry

Zvládne odraz a skok do dálky z místa.
Rozvíjí rovnováhu.

A - Skok daleký z místa.   Rychlý b�h do 20m, rychlý b�h se startem z r�zných poloh 
–startovní povely  (závodivé hry).

Napodobuje jednoduché �innosti.(rovnováha, obratnost) Správná ch�ze, pochod do rytmu.

Seznamuje se  s lanem a krátkým švihadlem. Podbíhání lana, p�eskoky.

Napodobuje  pohybové �innosti Cvi�ení s hudbou (aerobic). Nápodoba pohybem, estetický pohyb t�la. Hv, 1. - 5. ro�ník, cvi�ení 
s hudbou

Zvládne zákl. �innosti s mí�em. SH - P�ihrádky jednoru� i obouru� vrchním obloukem – nácvik PH – mí�ové hry

Nacvi�uje kotoul vp�ed. Nacvi�uje správnou techniku 
hodu a zasažení cíle.

G – Kotoul vp�ed s dopomocí (na žín�nkách i na koberci)
A –Hod na cíl

Napodobuje  jednoduché �innosti.(rovnováha, obratnost) Cvi�ení na ná�adí (lavi�ky, žeb�iny, kladinky, žeb�íky).

SH – Hry s mí�i r�zných velikostí.

Manipulace s mí�em (nadhazování, chytání mí�e na míst� i p�i ch�zi),

Zvládne hod na cíl. Zlepší obratnost s mí�em.

Rozvíjí pohybové schopnosti – rychlost, obratnost, 
vytrvalost.

1



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

A - Skok z místa.

Vytrvalostní b�h st�ídaný s ch�zí.

Zvládne správný styl p�i šplhání, nacvi�uje šplh. Šplh na ty�i

Zlepšuje koordinaci,hudební cít�ní. G - Cvi�ení na G  koberci – cval stranou, vyjád�ení hudby pohybem.

Rozvíjí obratnost, rychlost a vytrvalost.Seznamuje se 
s hodem kriketovým mí�kem. Test – B�HY, HOD

A – Rychlý b�h 30 – 50 m. Nácvik hodu do dálky. Vytrvalostní b�h v p�írod� p�es 
p�írodní p�ekážky.  

Uplat�uje herní dovednosti ve h�e podle jednoduchých 
pravidel
Rozvíjí rychl., obrat., vytrval.

SH – Nácvik vybíjené (seznámení s jednoduchými pravidly) 
Závodivé hry v p�írod�. 

Zlepšuje  rovnováhu a kordinaci. G – Ch�ze na kladince, obrat.

Cvi�ení se švihadlem – p�eskoky snožmo

Orientuje se v terénu, bezpe�n� se chová v p�írod�. Cvi�ení v p�írod�. Enviromentální výchova

Poznámky:

Laboratorní práce:

Zvládne skok z místa.
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Pr��ezová témata:

Ostatní:

Osobnostní a sociální výchova, Enviromentální výchova
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