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V
Výýssttuuppyy
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do
organizace svého pohybového režimu,
některé pohybové činnosti zařazuje
pravidelně a s konkrétním účelem
TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své
tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí
vhodný rozvojový program
TV-9-1-03 samostatně se připraví
před pohybovou činností a ukončí ji
ve shodě s hlavní činností –
zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné
škodliviny jako neslučitelné se
sportovní etikou a zdravím; upraví
pohybovou aktivitu vzhledem k
údajům o znečištění ovzduší
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a
bezpečné chování i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody,
silničního provozu; předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost






při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako
reprezentant školy



zvládá přemet vpřed, stoj na rukou,
cvičební prvky na hrazdě i kruzích




dokáže zvládnout obtížný prvek s
dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond



používá správnou techniku

Zpracoval(a):
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TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení
úrovně pohybových schopností a o
rozvoj pohybových dovedností
základních sportovních odvětví včetně
zdokonalování základních lokomocí
TV-9-1-03p cíleně se připraví na
pohybovou činnost a její ukončení
TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné
škodliviny jako neslučitelné se zdravím
a sportem
TV-9-1-04p vhodně reaguje na
informace o znečištění ovzduší a tomu
přizpůsobuje pohybové aktivity
TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady
poskytování první pomoci a zvládá
zajištění odsunu raněného



uplatňuje zkušenosti z míčových her
v dalších sportech, dokáže řídit sportovní
utkání svých vrstevníků



uplatňuje vhodné a bezpečné chování i
v neznámém prostředí (příroda, silniční
provoz), zvládá i dlouhodobější pobyt
v přírodě a přesun s mírnou zátěží
v náročnějším terénu do 25 km



zvládá rychlý a bezpečný pohyb na
bruslích všemi směry, osvojené
dovednosti umí uplatnit i při hře LH



aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní
činností – zatěžovanými svaly
odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se zdravím a sportem
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i
v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu
předvídá možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost







Zpracoval(a):



Švédská bedna našíř –
vzklopka, přemet vpřed
Šplh- bez přírazu na
laně, na tyči

Úpoly
 střehové postoje, pády
stranou, vzad
Sportovní hry
 házená, ringo
(freesbee), basket,
volejbal, stolní tenis,
florbal
Turistika a pobyt
v přírodě
 uplatnění získaných
poznatků ze ZŠ na
školním výletě

Bruslení
 LH hra



Význam pohybu pro
zdraví
Prevence a korekce
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Zpracoval(a):

TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování
v přírodě a v silničním provozu
využívá základní
kompenzační a relaxační techniky k
překonání únavy
chápe zásady zatěžování;
jednoduchými zadanými testy, změří
úroveň své tělesné zdatnosti



jednostranného
zatížení a svalových
disbalancí
Hygiena a bezpečnost
při pohybových
činnostech

Školní vzdělávací program „Pavlovická škola“

Tělesná
výchova

Realizace PT v předmětu
Název PT




Tématický okruh
Kooperace a kompetice



Námět
sportuj s
handicapem

9. ročník




Forma a poznámka
prostřednictvím handicapově
modelovaných zápasů
v kolektivních sportech se děti
naučí zvládat momenty hry, kdy
se nedaří či prohrávají.
Uplatňují vůli po výhře a
nezbytný kolektivní přístup.
pozn : též v praxi při školních
sportovních soutěžích

