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Zvládá základní přípravu organismu
před pohybovou aktivitou
zná protahovací a napínací cviky,
cviky pro zahřátí a uvolnění
spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost
se zdravím a využívá nabízené
příležitosti
dbá na správné držení těla při
různých činnostech i provádění cviků
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
zvládá vyjádřit melodii rytmem
pohybu
zná a užívá základní tělocvičné
pojmy – názvy pohybových činností,
tělocvičného nářadí a náčiní
zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
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příprava ke sportovnímu výkonu
– příprava organismu ,zdravotně
zaměřené činnosti

Zpracoval(a):

M
Meezziippřřeeddm
měěttoovvéé vvzzttaahhyy
Čj 1-2, Hv 1-2
 Druhy samohlásek,rytmus
M 1-2, Prv 1-2
 Jednotky délky, hmotnosti,
objemu

cvičení během dne, rytmické a
kondiční formy cvičení pro děti –
jednoduché tanečky, základy
estetického pohybu

M 1-2
 Číselná řada
M 1-2, Prv 1-2
 Čas




dodržuje pravidla bezpečnosti a
hlavní zásady hygieny při sportování
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě
zná a reaguje na smluvené povely,
gesta, signály pro organizaci činnosti
zná a reaguje na smluvené povely,
gesta, signály pro organizaci činnosti 
používá vhodné sportovní oblečení a
sportovní obuv
spolupracuje při jednoduchých
týmových a pohybových činnostech a

tělocvičné pojmy-komunikace v
TV
bezpečnost při sportování

základy sportovních her-míčové
hry a pohybové hry ,pohybová
tvořivost a využití netradičního
náčiní při cvičení, organizace při
TV,pravidla zjednodušených

Prv 1-2, Vv 1-2, Pč 1-2:
 Bezpečnost
Tv 1-2
 Rytmizace, pochod
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soutěžích
jedná v duchu fair-play
zvládne přihrávku jednoruč, obouruč
zná a dodržuje základní pravidla her
je schopen soutěžit v družstvu
je si vědom porušení pravidel a
následků pro sebe i družstvo
zná techniku hodu kriketovým
míčkem
zná princip štafetového běhu
nacvičí skok do dálky
účastní se atletických závodů
zvládne kotoul vpřed, stoj na
lopatkách apod.
jednoduchá cvičení na žebřinách
umí skákat přes švihadlo
dokáže podbíhat dlouhé lano
provádí cvičení na lavičkách
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osvojovaných pohybových
činností –her a soutěží, zásady
jednání a chování



základy atletiky- rychlý běh,skok
do dálky,hod míčkem,rozvoj
různých forem
rychlosti,vytrvalosti,síly a
pohyblivosti a koordinace pohybu



základy gymnastiky -cvičení na
nářadí a s náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti,průpravná
cvičení a úpoly

 projevuje přiměřenou radost

z pohybové činnosti, samostatnost,
odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
 učí se respektovat zdravotní handicap
 zná význam sportování pro zdraví
 umí sám řešit problémy v lehčích
sportovních hrách a soutěžích

vztah ke sportu – zásady jednání
a chování – fair play

Zpracoval(a):

