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Člověk a zdraví

V
Výýssttuuppyy


TV-5-1-01 podílí se na realizaci
pravidelného pohybového
režimu; uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti; projevuje
přiměřenou samostatnost a vůli
po zlepšení úrovně své
zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do
pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti
s jednostrannou zátěží nebo
vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s
individuálními předpoklady
osvojované pohybové
dovednosti; vytváří varianty
osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla
hygieny a bezpečného chování
v běžném sportovním
prostředí; adekvátně reaguje v
situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí
kvalitu pohybové činnosti
spolužáka a reaguje na pokyny
k vlastnímu provedení


















zvládá základní přípravu organismu před

pohybovou aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro
zahřátí a uvolnění
podílí se na realizaci pravidelného pohybového
režimu
zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení,především v souvislosti s jednostrannou
zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
dbá na správné držení těla při různých
činnostech i provádění cviků,projevuje
přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení
úrovně své zdatnosti

dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
uplatňuje zásady pohybové hygieny
zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy
pohybových činností, tělocvičného nářadí a
náčiní
zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
rozumí povelům pořadových cvičení a správně
na ně reaguje
cvičí podle jednoduchého nákresu,popisu
cvičení

dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
zná a reaguje na smluvené povely, gesta,

Zpracoval(a):

U
Uččiivvoo
příprava ke
sportovnímu
výkonu – příprava
organismu
,zdravotně
zaměřené činnosti

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

Tělocvičné pojmykomunikace v TV

M
Meezziippřřeedd
m
měěttoovvéé
vvzzttaahhyy
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 Svaly,
kosti
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pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair
play: dodržuje pravidla her a
soutěží, pozná a označí zjevné
přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje;
respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové
činnosti základní osvojované
tělocvičné názvosloví; cvičí
podle jednoduchého nákresu,
popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje
nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní
pohybové výkony a porovná je
s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v
informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i v
místě bydliště; samostatně
získá potřebné informaceTV-51-01p chápe význam tělesné
zdatnosti pro zdraví a snaží se
začleňovat pohyb do denního
režimu






signály pro organizaci činnosti
používá vhodné sportovní oblečení a sportovní
obuv
jedná v duchu fair-play
respektuje při pohybových činnostech opačné
pohlaví

Zpracoval(a):



bezpečnost při
sportování



základy
sportovních hermíčové hry a
pohybové hry
,pohybová

spolupracuje při jednoduchých týmových a
pohybových činnostech a soutěžích,vytváří
varianty osvojených pohybových her,
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy, zhodnotí kvalitu
pohybové činnosti spolužáka a reaguje na
pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

Míčové hry
 basket -umí přihrávky jednoruč a
obouruč,dribling
 rozlišují míč na basketbal a volejbal.
 učí se ovládat hru s basketbalovým míčem
 nacvičuje střelbu na koš
 házená – přihrávky, zpracování míče,trojtakt
 nacvičuje přehazovanou
 zná pravidla přehazované,malé
kopané,florbalu,házené a řídí se jimi
 zná cviky na zdokonalení obratnosti a
pohotovosti
 je schopen soutěžit v družstvu
 umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché
taktice družstva a dodržovat ji
 je si vědom porušení pravidel a následků pro
sebe družstvo
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TV-5-1-02p zařazuje do
pohybového režimu korektivní
cvičení v souvislosti s vlastním
svalovým oslabením
TV-5-1-03p zdokonaluje
základní pohybové dovednosti
podle svých pohybových
možností a schopností
TV-5-1-04p uplatňuje hygienické
a bezpečnostní zásady pro
provádění zdravotně vhodné a
bezpečné pohybové činnosti
TV-5-1-05p reaguje na pokyny k
provádění vlastní pohybové
činnosti
TV-5-1-06p dodržuje pravidla
her a jedná v duchu fair play
zlepšuje svou
tělesnou kondici, pohybový
projev a správné držení těla
zvládá podle pokynu
základní přípravu organismu před
pohybovou činností i uklidnění
organismu po ukončení činnosti a
umí využívat cviky na odstranění
únavy




Zpracoval(a):
tvořivost a využití
netradičního náčiní
při cvičení,
organizace při
TV,pravidla
zjednodušených
osvojovaných
pohybových

pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům
a adekvátně na ně reaguje

Lehká atletika
 běžecká abc, starty
 zná techniku hodu kriketovým míčkem
 zná princip štafetového běhu
 uběhne 400 m a 800 m
 zná taktiku při běhu –k
metě,sprintu,vytrvalostního běhu, při běhu
terénem s překážkami
 umí skákat do dálky
 nacvičí správnou techniku skoku z místa
 účastní se atletických závodů.
Sportovní gymnastika
 umí šplhat na tyči
 zvládne cvičení na žíněnce – napojované
kotouly,kotouly vpřed a vzad s různým
zakončením, stoj na hlavě apod.
 provádí přitahování do výše čela na
hrazdě,výmyk
 umí správnou techniku odrazu z můstku při
cvičení na koze,roznožku,výskok do kleku a
dřepu,
 provádí cvičení na švédské bedně
 zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí –
kruhy,žebřiny,lavičky apod.



Základy atletikyrychlý 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,průprav
ná cvičení a úpoly
činností –her a

Vzdělávací oblast:
Člověk a zdraví
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Kondiční cvičení
 provádí kondiční cvičení s plnými míči
 projevuje přiměřenou radost z pohybové
činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro
zlepšení pohybové dovednosti
 respektuje zdravotní handicap

 zná význam sportování pro zdraví
 dovede získat informace o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště
 dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon,porovnat
ho s předchozími výsledky

Zpracoval(a):
soutěží, zásady
jednání a chování

vztah ke sportu –
zásady jednání a
chování – fair play

