

Tělesná výchova
Charakteristika předmětu pro nižší a vyšší gymnázium
Tři hodiny týdně jsou v primě, sekundě, tercii, kvartě. kvintě, sextě, dvě hodiny týdně jsou v septimě a oktávě. Čtyřleté gymnázium se řídí podle ŠVP odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia.

Dle zájmu žáků jsou realizovány sportovní hry se zaměřením na míčové hry a kondiční cvičení pro chlapce i dívky. Žáci cvičí v tělocvičně, dle počasí ve volné přírodě. Žáci se účastní sportovních kurzů:  		lyžařský kurz (sekunda, kvinta),
cyklo-turistický kurz (oktáva).
Dále se žáci zúčastňují sportovních soutěží v rámci AŠSK.

 Vzdělávací obsah:
Vzdělávací obsah vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova v RVP ZV a RVP GV.
	činnost ovlivňující zdraví – význam pohybu pro zdraví, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech

činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – pohybové hry, gymnastika, rytmická gymnastika a kondiční formy cvičení, atletika, sportovní hry, turistika a pobyt v přírodě, další pohybové činnosti
činnosti podporující pohybové učení – komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, rozhodování při soutěžích, měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech
součástí TV je i zdravotní TV, kdy speciální vyrovnávací cvičení jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách TV pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením
součástí TV je Výchova ke zdraví, která je v rámci TV uskutečňována formou jednodenního projektu „ochrana člověka za mimořádných událostí“.

 Organizace:
	žáci cvičí s přihlédnutím ke sportovní aktivitě v tělocvičně, posilovně, dle počasí ve volné přírodě, v zimních měsících využíváme  bazén a halu na bruslení

žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi
učitel používá veškeré dostupné náčiní a nářadí

 Průřezová témata:
- Mediální výchova
- Multikulturní výchova
- Osobnostní a sociální výchova
- Environmentální výchova

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Učitel:
	vede žáky k osvojení a užívání správného názvosloví

objektivním hodnocením žáků postaveným na porovnání individuálního zlepšení výkonu a vytvářením prostoru pro vzájemné hodnocení a sebehodnocení vede žáky k zájmu o vlastní vzdělávací pokrok a podporuje proces pohybového učení
dodává žákům sebedůvěru
vede žáky k organizování sportovní činností

Kompetence k řešení problémů
Učitel
- vede žáky k uplatňování zásad bezpečného chování ve sportovním prostředí

Kompetence komunikativní
Učitel
	vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

vede žáky ke spolupráci pří týmových pohybových činnostech a soutěžích

Kompetence sociální a personální
Učitel
	zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat

vede žáky k jednání v duchu fair-play
umožňuje každému žákovi zažít úspěch

Kompetence občanská
Učitel
	vede žáky k pravidelnému pohybovému režimu

umožňuje žákům hodnotit svoji činnost a výsledky

Kompetence pracovní
Učitel
	vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti

vede žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny




Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: I/8
Školní (rozpracovaný) výstup
Učivo školy
Mezipředmětové vztahy, průřezová témata
Poznámky




	aktivně se zapojuje do organizace 

svého pohybového režimu
dokáže prakticky jednat ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky)
Organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu 





PT: Osobnostní a sociální výchova
TO: Rozvoj schopnosti poznávání
Sebepoznání a sebepojetí 
Poznávání lidí, mezilidské vztahy








	předvede cviky a sestavy pro různé účely

vytváří si vhodné prostředí pro cvičení a relaxaci
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a tvořivá cvičení






	tělocvična




	předvede kotoul vpřed i vzad, přemet stranou, stoj na rukou

předvede roznožku, skrčku
předvede výmyk na hrazdě
předvede základní prvky na kladině
předvede šplh
GYMNASTIKA
Akrobacie
	kotoul vpřed i vzad, stoj na rukou s dopomocí, přemet stranou


Přeskoky
roznožka přes kozu, skrčka přes kozu 

Hrazda po čelo
náskok do vzporu, přešvihy, toč jízdmo(D), toč vzad(CH), 

Kladina
jednoduché kroky 

Šplh
na tyči a na laně s přírazem



PT: Multikulturní výchova
TO: Lidské vztahy
Kulturní diference










	tělocvična


	provede a zdokonaluje techniky atletických disciplín

získané dovednosti z atletiky dovede uplatnit v ostatních sportech  

ATLETIKA
vytrvalostní běh terénem  
běh 60m, 100m
hod míčkem do dálky
základy vrhu koulí

PT: Environmentální výchova
TO: Vztah člověka k prostředí

	terén



	hřiště


	snaží se o fair play jednání při hrách

zapojí se do několika her
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech řídí sportovní utkání svých vrstevníků














	předvede plavecký způsob: prsa

zdokonalování techniky
potápění
-   jízda vpřed, jízda vzad
-   nácvik překládání
SPORTOVNÍ HRY
Basketbal
HČJ – driblink, přihrávky, střelba
Utkání

Fotbal (CH)
HČJ – přihrávky, střelba, zpracování míče
Utkání

Přehazovaná, Vybíjená (D)
HČJ – přihrávky, podání
Utkání

Florbal
HČJ – vedení míčku, přihrávky, střelba
utkání

Plavání
	hry ve vodě


Bruslení
-   soutěže na ledě

PT: Mediální výchova
TO: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Práce v realizačním týmu


	velká tělocvična

















	školní bazén



-   zimní stadion



	prokáže osvojené praktické znalosti a dovednosti související s přípravou na mimořádné události a aktivně se zapojuje do likvidace následků hromadného zasažení obyvatel

Ochrana člověka za mimořádných událostí
vyhlášení hrozby a vzniku mimořádné události
únik nebezpečných látek do životního prostředí
jiné mimořádné události
první pomoc klasifikace poranění při hromadném zasažení obyvatel



MPV  B, OV 
rozhodnost, pohotovost a obětavost

obor Výchova ke zdraví



	jednodenní projekt pro celou školu ve spolupráci s místní policií, záchrannou službou a hasiči


Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: II/8
Školní (rozpracovaný) výstup
Učivo školy
Mezipředmětové vztahy, průřezová témata
Poznámky



Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy
Poznámky


	aktivně se zapojuje do organizace svého pohybového režimu

dokáže prakticky jednat ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky)
Organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu 




PT: Osobnostní a sociální výchova
TO: Rozvoj schopnosti poznávání
Sebepoznání a sebepojetí 
Poznávání lidí, mezilidské vztahy







	předvede cviky a sestavy pro různé účely

vytváří si vhodné prostředí pro cvičení a relaxaci
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a tvořivá cvičení






	 tělocvična





	předvede kotoul vpřed i vzad, přemet stranou, stoj na rukou

předvede roznožku, skrčku
předvede výmyk na hrazdě
předvede základní prvky na kladině
předvede šplh



GYMNASTIKA
Akrobacie
kotoul vpřed i vzad, stoj na rukou, přemet stranou

Přeskoky
roznožka a skrčka přes kozu
 
Hrazda po čelo
náskok do vzporu, přešvihy, toč jízdmo(D), toč vzad(CH), výmyk

Kladina
jednoduché kroky a poskoky

Šplh
na tyči a na laně s přírazem






PT: Multikulturní výchova
TO: Lidské vztahy
Kulturní diference










	tělocvična


	provede a zdokonaluje techniky atletických disciplín

získané dovednosti z atletiky dovede uplatnit v ostatních sportech
ATLETIKA
vytrvalostní běh terénem  
běh 60m, 100m
hod míčkem do dálky
zdokonalování techniky vrhu koulí



PT: Environmentální výchova
TO: Vztah člověka k prostředí


	terén



	hřiště




	snaží se o fair play jednání při hrách

zapojí se do několika her
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech řídí sportovní utkání svých vrstevníků












	předvede plavecký způsob: prsa

zdokonalování techniky
potápění
-   jízda vpřed, jízda vzad
-   nácvik překládání
SPORTOVNÍ HRY
Basketbal
HČJ – driblink, přihrávky, střelba
Utkání

Fotbal (CH)
HČJ – přihrávky, střelba, zpracování míče
Utkání

Přehazovaná, Vybíjená (D)
HČJ – přihrávky, podání
Utkání

Florbal
HČJ – vedení míčku, přihrávky, střelba
utkání

Plavání
	hry ve vodě


Bruslení
-   soutěže na ledě

PT: Mediální výchova
TO: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Práce v realizačním týmu


	velká tělocvična

















	školní bazén



-   zimní stadion

	předvede znalost historie sportu, dodržuje hygienu a bezpečnost při všech lyžařských aktivitách  

předvede základy sjezdového lyžování
předvede základy běžeckého lyžování

Týdenní lyžařský kurz  na horách
běžecké lyžování
lyžařská turistika
sjezdové lyžování
jízda na vleku


- video, přednášky










	prokáže osvojené praktické znalosti a dovednosti související s přípravou na mimořádné události a aktivně se zapojuje do likvidace následků hromadného zasažení obyvatel


Ochrana člověka za
mimořádných událostí 
vyhlášení hrozby a vzniku mimořádné události
únik nebezpečných látek do životního
prostředí
jiné mimořádné události
první pomoc klasifikace poranění při
hromadném zasažení obyvatel



MPV  B, OV 
rozhodnost, pohotovost a obětavost

obor Výchova ke zdraví



	jednodenní projekt pro celou školu ve spolupráci s místní policií,záchrannou službou a hasiči

  
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: III/8
Školní (rozpracovaný) výstup
Učivo školy
Mezipředmětové vztahy, průřezová témata
Poznámky


Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy
Poznámky


	aktivně se zapojuje do organizace svého pohybového režimu

dokáže prakticky jednat ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky)
Organizace, hygiena  a bezpečnost v TV a sportu 




PT: Osobnostní a sociální výchova
TO: Rozvoj schopnosti poznávání
Sebepoznání a sebepojetí 
Poznávání lidí, mezilidské vztahy


- tělocvična
  


	předvede cviky a sestavy pro různé účely

vytváří si vhodné prostředí pro cvičení a relaxaci
Průpravná,   kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a tvořivá cvičení

















	předvede kotoul vpřed i vzad, přemet stranou, stoj na rukou

předvede roznožku, skrčku
předvede výmyk a toče na hrazdě
předvede základní prvky  na kladině
předvede šplh
GYMNASTIKA
Akrobacie
kotoul vpřed i vzad, stoj na rukou, přemet stranou

Přeskoky
roznožka a skrčka přes kozu 

Hrazda po čelo
náskok do vzporu, přešvihy, toč jízdmo (D), toč vzad (CH), výmyk

Kladina
jednoduché kroky a poskoky
obraty a výdrže

Šplh
na tyči a na laně s přírazem







PT: Multikulturní výchova
TO: Lidské vztahy
Kulturní diference





- tělocvična






	provede a zdokonaluje techniky atletických disciplín

získané dovednosti z atletiky dovede uplatnit v ostatních sportech
ATLETIKA
- vytrvalostní běh terénem  
- běh 100 m, štafetový běh
- hod granátem do dálky
- zdokonalování techniky vrhu koulí


PT: Environmentální výchova
TO: Vztah člověka k prostředí




- terén

- hřiště




	snaží se o fair play jednání při hrách

zapojí se do několika her
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech
řídí sportovní utkání svých vrstevníků















	předvede plavecký způsob: prsa

zdokonalování techniky
potápění

-   jízda vpřed, jízda vzad
-   nácvik překládání

SPORTOVNÍ HRY
Basketbal
- HČJ – zdokonalování útočné a obranné kombinace
- utkání

Fotbal(CH)
- HČJ – zdokonalování útočné a obranné kombinace
- utkání

Přehazovaná, Vybíjená (D)
- HČJ – zdokonalování útočné a obranné kombinace
- utkání

Florbal
- HČJ – zdokonalování útočné a obranné kombinace
	utkání


Plavání
hry ve vodě – vodní pólo


Bruslení
-   soutěže na ledě



PT: Mediální výchova
TO: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Práce v realizačním týmu








- tělocvična



















	školní bazén




-   zimní stadion



	prokáže osvojené praktické znalosti a

dovednosti související s přípravou na
mimořádné události a aktivně se
zapojuje do likvidace následků
hromadného zasažení obyvatel
Ochrana člověka za mimořádných událostí
vyhlášení hrozby a vzniku mimořádné události
únik nebezpečných látek do životního prostředí
jiné mimořádné události
první pomoc klasifikace poranění při
hromadném zasažení obyvatel



MPV  B, OV 
rozhodnost, pohotovost a obětavost

obor Výchova ke zdraví



- jednodenní projekt pro celou školu ve spolupráci s místní policií, záchrannou službou
a hasiči
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: IV/8
Školní (rozpracovaný) výstup
Učivo školy
Mezipředmětové vztahy, průřezová témata
Poznámky


Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy
Poznámky

	aktivně se zapojuje do organizace svého pohybového režimu

dokáže prakticky jednat ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky)
Organizace, hygiena  a bezpečnost v TV a sportu 



PT: Osobnostní a sociální výchova
TO: Rozvoj schopnosti poznávání
Sebepoznání a sebepojetí 
Poznávání lidí, mezilidské vztahy






  
	předvede cviky a sestavy pro různé účely

vytváří si vhodné prostředí pro cvičení a relaxaci
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací cvičení







- tělocvična





	předvede kotoul vpřed i vzad, přemet stranou, stoj na rukou, jednoduchou sestavu

předvede roznožku, skrčku
předvede jednoduchou sestavu na hrazdě
předvede jednoduchou sestavu na kladině
předvede šplh











	

GYMNASTIKA
Akrobacie
jednoduchá sestava s využitím všech osvojených cvičebních prvků

Přeskoky
roznožka a skrčka přes kozu našíř i nadél

Hrazda 
jednoduchá sestava s využitím všech osvojených cvičebních prvků

Kladina
jednoduchá sestava s využitím všech osvojených cvičebních prvků
Šplh
na tyči bez přírazu (CH), s přírazem (D)
na laně s přírazem









PT: Multikulturní výchova
TO: Lidské vztahy
Kulturní diference













- tělocvična



















	provede a zdokonaluje techniky atletických disciplín

získané dovednosti z atletiky dovede uplatnit v ostatních sportech

	

ATLETIKA
vytrvalostní běh terénem  s improvizovanými překážkami (prodlužování vzdáleností)
běh 100 m, štafetový běh
hod granátem do dálky
zdokonalování techniky vrhu koulí


PT: Environmentální výchova
TO: Vztah člověka k prostředí







	terén


	hřiště







	snaží se o fair play jednání při hrách

zapojí se do několika her
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech
řídí sportovní utkání svých vrstevníků

















	předvede plavecký způsob: prsa

zdokonalování techniky
potápění
startovní skok

-   jízda vpřed, jízda vzad

SPORTOVNÍ HRY
Basketbal
HČJ – zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Fotbal (CH)
HČJ – zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Volejbal, Přehazovaná
HČJ – přihrávky, podání
Utkání

Florbal
HČJ – zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Plavání
hry ve vodě – vodní pólo



Bruslení




PT: Mediální výchova
TO: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Práce v realizačním týmu





















- tělocvična





















	školní bazén





-   zimní stadion




	prokáže osvojené praktické znalosti a dovednosti související s přípravou na mimořádné události a aktivně se zapojuje do likvidace následků  hromadného zasažení obyvatel

Ochrana člověka za mimořádných událostí
vyhlášení hrozby a vzniku mimořádné události
únik nebezpečných látek do životního prostředí
jiné mimořádné události
první pomoc klasifikace poranění při
hromadném zasažení obyvatel



MPV  B, OV 
rozhodnost, pohotovost a obětavost

obor Výchova ke zdraví



	- jednodenní projekt pro celou školu ve spolupráci s místní policií, záchrannou službou a hasiči

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: V/8 + I/4 (chlapci)	
Školní (rozpracovaný) výstup
Učivo školy
Mezipředmětové vztahy, průřezová témata
Poznámky


Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy
Poznámky

	aktivně se zapojuje do organizace svého pohybového režimu

dokáže prakticky jednat ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky)
využívá vhodné soubory cvičení pro duševní a tělesnou relaxaci
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností
Organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu 









PT: Osobnostní a sociální výchova
TO: Rozvoj schopnosti poznávání
Sebepoznání a sebepojetí 
Poznávání lidí, mezilidské vztahy

















	předvede cviky a sestavy pro různé účely

vytváří si vhodné prostředí pro cvičení a relaxaci
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací cvičení








- tělocvična





	zdokonaluje techniku a estetiku gymnastického cvičení

předvede záchranu a dopomoc při gymnastice
předvede kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, rondát
předvede přeskoky přes kozu a přes švédskou bednu
předvede cvičení na hrazdě po čelo a na hrazdě dosažné – výmyk, toč vzad, podmet
GYMNASTIKA
Akrobacie
kotoul letmo, kotoul vzad do zášvihu, stoj na rukou do kotoulu, přemet stranou

Přeskoky
roznožka a skrčka přes kozu
roznožka a skrčka přes švédskou bednu

Hrazda dosažná
výmyk, toč vzad, podmet


PT: Multikulturní výchova
TO: Lidské vztahy
Kulturní diference







- tělocvična







	provede a zdokonaluje techniky atletických disciplín

získané dovednosti z atletiky dovede uplatnit v ostatních sportech

	

ATLETIKA
vytrvalostní běh terénem  s improvizovanými překážkami (prodlužování vzdáleností)
běh 100 m + 60 m
hod míčkem do dálky
zdokonalování techniky vrhu koulí
skok do dálky
skok do výšky


PT: Environmentální výchova
TO: Vztah člověka k prostředí








	hřiště





 

	snaží se o fair play jednání při hrách

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech
řídí sportovní utkání svých vrstevníků
orientuje se v jednotlivých hrách
rozlišuje a uplatňuje povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka a organizátora














	plavecké způsoby – prsa, kraul, znak

skoky do vody
potápění
lovení předmětů
SPORTOVNÍ HRY
Basketbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Florbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Fotbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Softbal

Házená

Plavání


PT: Mediální výchova
TO: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Práce v realizačním týmu




















- tělocvična






















- školní bazén


	seznámí se s historií sportu, dodržuje hygienu a bezpečnost při všech lyžařských aktivitách  

předvede základy sjezdového lyžování
předvede základy běžeckého lyžování
-Týdenní lyžařský kurz  na horách
běžecké lyžování
lyžařská turistika
sjezdové lyžování
jízda na vleku


	video, přednášky





 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: V/8 + I/4 (dívky)	
Školní (rozpracovaný) výstup
Učivo školy
Mezipředmětové vztahy, průřezová témata
Poznámky



Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy
Poznámky

	aktivně se zapojuje do organizace svého pohybového režimu

dokáže prakticky jednat ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky)
využívá vhodné soubory cvičení pro duševní a tělesnou relaxaci
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností
Organizace, hygiena  a bezpečnost v TV a sportu 









PT: Osobnostní a sociální výchova
TO: Rozvoj schopnosti poznávání
Sebepoznání a sebepojetí 
Poznávání lidí, mezilidské vztahy


















	předvede cviky a sestavy pro různé účely

vytváří si vhodné prostředí pro cvičení a relaxaci
Průpravná,   kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací cvičení








- tělocvična




	zdokonaluje techniku a estetiku gymnastického cvičení

předvede záchranu a dopomoc při gymnastice
předvede kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, rondát
předvede přeskoky přes kozu a přes švédskou bednu
předvede cvičení na hrazdě po čelo a na hrazdě dosažné – výmyk, toč vzad, podmet
GYMNASTIKA
Akrobacie
kotoul letmo, stoj na rukou do kotoulu, přemet stranou

Přeskoky
roznožka a skrčka přes kozu
roznožka a skrčka přes švédskou bednu

Hrazda po čelo a dosažná
výmyk, přešvihy, toč jízdmo, podmet

Kladina
poskoky,obraty, výdrže, náskoky a seskoky


PT: Multikulturní výchova
TO: Lidské vztahy
Kulturní diference













	tělocvična












	provede a zdokonaluje techniky atletických disciplín

získané dovednosti z atletiky dovede uplatnit v ostatních sportech
ATLETIKA
vytrvalostní běh terénem  s improvizovanými překážkami (prodlužování vzdáleností)
běh  100 m + 60 m
hod míčkem do dálky
zdokonalování techniky vrhu koulí
skok do dálky
skok do výšky


PT: Environmentální výchova
TO: Vztah člověka k prostředí







	hřiště







	snaží se o fair play jednání při hrách

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech
řídí sportovní utkání svých vrstevníků
orientuje se v jednotlivých hrách
rozlišuje a uplatňuje povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka a organizátora













	plavecké způsoby – prsa, kraul, znak

skoky do vody
potápění
lovení předmětů

SPORTOVNÍ HRY
Basketbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Florbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Volejbal
HČJ – přihrávka spodní a vrchní
podání spodní a vrchní
utkání

Softbal

Házená

Plavání


PT: Mediální výchova
TO: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Práce v realizačním týmu




















- tělocvična




















- školní bazén


	seznámí se s historií sportu, dodržuje hygienu a bezpečnost při všech lyžařských aktivitách  

předvede základy sjezdového lyžování
předvede základy běžeckého lyžování
Týdenní lyžařský kurz  na horách
běžecké lyžování
lyžařská turistika
sjezdové lyžování
jízda na vleku


	video, přednášky








  Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: VI/8 + II/4 (Chlapci)
Školní (rozpracovaný) výstup
Učivo školy
Mezipředmětové vztahy, průřezová témata
Poznámky



Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy
Poznámky

	aktivně se zapojuje do organizace svého pohybového režimu

dokáže prakticky jednat ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky)
využívá vhodné soubory cvičení pro duševní a tělesnou relaxaci
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností
Organizace, hygiena  a bezpečnost v TV a sportu 







PT: Osobnostní a sociální výchova
TO: Rozvoj schopnosti poznávání
Sebepoznání a sebepojetí 
Poznávání lidí, mezilidské vztahy



















	předvede cviky a sestavy pro různé účely

vytváří si vhodné prostředí pro cvičení a relaxaci
Průpravná,   kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací cvičení





- tělocvična




	zdokonaluje techniku a estetiku gymnastického cvičení

předvede záchranu a dopomoc při gymnastice
předvede kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, rondát
předvede přeskoky přes kozu a přes švédskou bednu
předvede cvičení na hrazdě po čelo a na hrazdě dosažné – výmyk, toč vzad, podmet
GYMNASTIKA
Akrobacie
kotoul letmo, kotoul vzad do zášvihu, stoj na rukou do kotoulu, přemet stranou

Přeskoky
roznožka a skrčka přes kozu
roznožka a skrčka přes švédskou bednu

Hrazda dosažná
výmyk, toč vzad, podmet



PT: Multikulturní výchova
TO: Lidské vztahy
Kulturní diference











	tělocvična











	provede a zdokonaluje techniky atletických disciplín

získané dovednosti z atletiky dovede uplatnit v ostatních sportech
ATLETIKA
vytrvalostní běh terénem  s improvizovanými překážkami (prodlužování vzdáleností)
běh 100 m + 60 m
hod míčkem do dálky
zdokonalování techniky vrhu koulí
skok do dálky
skok do výšky


PT: Environmentální výchova
TO: Vztah člověka k prostředí



	hřiště




	snaží se o fair play jednání při hrách

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech
řídí sportovní utkání svých vrstevníků
orientuje se v jednotlivých hrách
rozlišuje a uplatňuje povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka a organizátora














	plavecké způsoby – prsa, kraul, znak

skoky do vody
potápění
lovení předmětů
SPORTOVNÍ HRY
Basketbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Florbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných systémů a kombinací
utkání

Fotbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných systémů a kombinací
utkání

Softbal

Házená

Plavání


PT: Mediální výchova
TO: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Práce v realizačním týmu












	velká tělocvična






















- školní bazén

  
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: VI/8 + II/4 (dívky)
Školní (rozpracovaný) výstup
Učivo školy
Mezipředmětové vztahy, průřezová témata
Poznámky



Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy
Poznámky
	aktivně se zapojuje do organizace svého pohybového režimu

dokáže prakticky jednat ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky)
využívá vhodné soubory cvičení pro duševní a tělesnou relaxaci
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností
Organizace, hygiena  a bezpečnost v TV a sportu 



PT: Osobnostní a sociální výchova
TO: Rozvoj schopnosti poznávání
Sebepoznání a sebepojetí 
Poznávání lidí, mezilidské vztahy







	předvede cviky a sestavy pro různé účely

vytváří si vhodné prostředí pro cvičení a relaxaci
Průpravná,   kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací cvičení






- tělocvična




	zdokonaluje techniku a estetiku gymnastického cvičení

předvede záchranu a dopomoc při gymnastice
předvede kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, rondát
předvede přeskoky přes kozu a přes švédskou bednu
předvede cvičení na hrazdě po čelo a na hrazdě dosažné – výmyk, toč vzad, podmet
GYMNASTIKA
Akrobacie
kotoul letmo, stoj na rukou do kotoulu, přemet stranou

Přeskoky
roznožka a skrčka přes kozu
odbočka a skrčka přes švédskou bednu

Hrazda po čelo a dosažná
výmyk, přešvihy, toč jízdmo, podmet

Kladina
poskoky, obraty, výdrže, náskoky, seskoky


PT: Multikulturní výchova
TO: Lidské vztahy
Kulturní diference














- tělocvična












	provede a zdokonaluje techniky atletických disciplín

získané dovednosti z atletiky dovede uplatnit v ostatních sportech




	plavecké způsoby – prsa, kraul, znak

skoky do vody
potápění
lovení předmětů
ATLETIKA
vytrvalostní běh terénem  s improvizovanými překážkami (prodlužování vzdáleností)
běh 100 m + 60 m
hod míčkem do dálky
zdokonalování techniky vrhu koulí
skok do dálky
skok do výšky

Plavání


PT: Environmentální výchova
TO: Vztah člověka k prostředí






	hřiště









- školní bazén



	snaží se o fair play jednání při hrách

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech
řídí sportovní utkání svých vrstevníků
orientuje se v jednotlivých hrách
rozlišuje a uplatňuje povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka a organizátora







SPORTOVNÍ HRY
Basketbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných systémů a kombinací
utkání

Florbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Volejbal
HČJ – přihrávka spodní a vrchní
podání spodní a vrchní
jednoduché útočné a obranné systémy a kombinace
utkání

Softbal

Házená



PT: Mediální výchova
TO: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Práce v realizačním týmu



















- tělocvična














  

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: VII/8 + III/4 (chlapci)
Školní (rozpracovaný) výstup
Učivo školy
Mezipředmětové vztahy, průřezová témata
Poznámky


Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy
Poznámky

	aktivně se zapojuje do organizace svého pohybového režimu

dokáže prakticky jednat ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky)
využívá vhodné soubory cvičení pro duševní a tělesnou relaxaci
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností
Organizace, hygiena  a bezpečnost v TV a sportu 





PT: Osobnostní a sociální výchova
TO: Rozvoj schopnosti poznávání
Sebepoznání a sebepojetí 
Poznávání lidí, mezilidské vztahy

















	předvede cviky a sestavy pro různé účely

vytváří si vhodné prostředí pro cvičení a relaxaci
Průpravná,   kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací cvičení




- tělocvična



	zdokonaluje techniku a estetiku gymnastického cvičení

předvede záchranu a dopomoc při gymnastice
předvede kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, rondát
předvede přeskoky přes kozu a přes švédskou bednu
předvede cvičení na hrazdě po čelo a na hrazdě dosažné – výmyk, toč vzad, podmet

GYMNASTIKA
Akrobacie
kotoul letmo, kotoul vzad do zášvihu a do stoje, stoj na rukou, přemet stranou, sestava

Hrazda dosažná a doskočná
výmyk, toč vzad, podmet

Přeskoky
roznožka a skrčka přes kozu
roznožka a skrčka přes bednu



PT: Multikulturní výchova
TO: Lidské vztahy
Kulturní diference















- tělocvična
















	provede a zdokonaluje techniky atletických disciplín

získané dovednosti z atletiky dovede uplatnit v ostatních sportech




	plavecké způsoby – prsa, kraul, znak

skoky do vody
potápění
lovení předmětů
ATLETIKA
vytrvalostní běh terénem  s improvizovanými překážkami (prodlužování vzdáleností)
běh 100 m + 60 m
hod míčkem do dálky
vrh koulí
skok do dálky
skok do výšky

Plavání


PT: Environmentální výchova
TO: Vztah člověka k prostředí







- hřiště








- školní bazén



	snaží se o fair play jednání při hrách

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech
řídí sportovní utkání svých vrstevníků
orientuje se v jednotlivých hrách
rozlišuje a uplatňuje povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka a organizátora






SPORTOVNÍ HRY
Basketbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Florbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Fotbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných systémů a kombinací
utkání

Softbal

Házená



PT: Mediální výchova
TO: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Práce v realizačním týmu

















- velká tělocvična













Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: VII/8 + III/4 (dívky)
Školní (rozpracovaný) výstup
Učivo školy
Mezipředmětové vztahy, průřezová témata
Poznámky


Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy
Poznámky

	aktivně se zapojuje do organizace svého pohybového režimu

dokáže prakticky jednat ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky)
využívá vhodné soubory cvičení pro duševní a tělesnou relaxaci
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností
Organizace, hygiena  a bezpečnost v TV a sportu 









PT: Osobnostní a sociální výchova
TO: Rozvoj schopnosti poznávání
Sebepoznání a sebepojetí 
Poznávání lidí, mezilidské vztahy


















	předvede cviky a sestavy pro různé účely

vytváří si vhodné prostředí pro cvičení a relaxaci
Průpravná,   kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací cvičení




- tělocvična




	zdokonaluje techniku a estetiku gymnastického cvičení

předvede záchranu a dopomoc při gymnastice
předvede kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou, rondát
předvede přeskoky přes kozu a přes švédskou bednu
předvede cvičení na hrazdě po čelo a na hrazdě dosažné – výmyk, toč vzad, podmet




GYMNASTIKA
Akrobacie
kotoul letmo, kotoul vzad, přemet stranou

Hrazda po čelo
výmyk, přešvihy, toč jízdmo vpřed, toč vzad, podmet

Přeskoky
- roznožka a skrčka přes kozu
- skrčka a odbočka přes švédskou bednu

Kladina
- poskoky a obraty, výdrže, sestava


PT: Multikulturní výchova
TO: Lidské vztahy
Kulturní diference

















- tělocvična















	provede a zdokonaluje techniky atletických disciplín

získané dovednosti z atletiky dovede uplatnit v ostatních sportech




	plavecké způsoby – prsa, kraul, znak

skoky do vody
potápění
lovení předmětů
ATLETIKA
vytrvalostní běh terénem  s improvizovanými překážkami (prodlužování vzdáleností)
běh 100 m + 60 m
hod míčkem do dálky
vrh koulí
skok do dálky
skok do výšky

Plavání


PT: Environmentální výchova
TO: Vztah člověka k prostředí







- hřiště







- školní bazén



	snaží se o fair play jednání při hrách

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech
řídí sportovní utkání svých vrstevníků
orientuje se v jednotlivých hrách
rozlišuje a uplatňuje povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka a organizátora
SPORTOVNÍ HRY
Basketbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Florbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Volejbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Softbal

Házená



PT: Mediální výchova
TO: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Práce v realizačním týmu




















- tělocvična
















Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: VIII/8 + IV/4 (chlapci)
Školní (rozpracovaný) výstup
Učivo školy
Mezipředmětové vztahy, průřezová témata
Poznámky


Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova – oktáva(CH)
 
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy
Poznámky


	seznámí se s technikou a bezpečností jízdy na kole  

absolvuje pobyt v přírodě a přesun v náročnějším terénu
orientuje se v terénu podle mapy a buzoly
Cyklo-turistický kurz
technika jízdy na kole na silnici i v terénu
bezpečnost jízdy na kole na silnici i v terénu
turistika
základy orientačního běhu

týdenní kurz, přednášky, video





	aktivně se zapojuje do organizace svého pohybového režimu

dokáže prakticky jednat ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky)
využívá vhodné soubory cvičení pro duševní a tělesnou relaxaci
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností
Organizace, hygiena  a bezpečnost v TV a sportu 








PT: Osobnostní a sociální výchova
TO: Rozvoj schopnosti poznávání
Sebepoznání a sebepojetí 
Poznávání lidí, mezilidské vztahy
















	předvede cviky a sestavy pro různé účely

vytváří si vhodné prostředí pro cvičení a relaxaci
Průpravná,   kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací cvičení




- tělocvična




	zdokonaluje techniku a estetiku gymnastického cvičení

předvede záchranu a dopomoc při gymnastice
předvede kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou
předvede přeskoky přes kozu a přes švédskou bednu
předvede cvičení na hrazdě po čelo – výmyk, toč vzad, podmet
GYMNASTIKA
Akrobacie
kotoul letmo, kotoul vzad, stoj na rukou, přemet stranou, sestava

Hrazda dosažná
výmyk, toč vzad, podmet

Přeskoky
roznožka a skrčka přes kozu
roznožka a skrčka přes bednu


PT: Multikulturní výchova
TO: Lidské vztahy
Kulturní diference













- tělocvična











	provede a zdokonaluje techniky atletických disciplín

získané dovednosti z atletiky dovede uplatnit v ostatních sportech




	plavecké způsoby – prsa, kraul, znak

skoky do vody
potápění
lovení předmětů
ATLETIKA
vytrvalostní běh terénem  s improvizovanými překážkami (prodlužování vzdáleností)
běh 100 m + 60 m
hod míčkem do dálky
vrh koulí
skok do dálky
skok do výšky

Plavání


PT: Environmentální výchova
TO: Vztah člověka k prostředí







- hřiště







- školní bazén


	snaží se o fair play jednání při hrách

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech
řídí sportovní utkání svých vrstevníků
orientuje se v jednotlivých hrách
rozlišuje a uplatňuje povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka a organizátora









SPORTOVNÍ HRY
Basketbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Florbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Fotbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Softbal

Házená



PT: Mediální výchova
TO: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Práce v realizačním týmu



















- tělocvična
















  Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: VIII/8 + IV/4 (dívky)
Školní (rozpracovaný) výstup
Učivo školy
Mezipředmětové vztahy, průřezová témata
Poznámky

45
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova – oktáva(D)

Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy
Poznámky


	seznámí se s technikou a bezpečností jízdy na kole  

absolvuje pobyt v přírodě a přesun v náročnějším terénu
orientuje se v terénu podle mapy a buzoly
Cyklo-turistický kurz
technika jízdy na kole na silnici i v terénu
bezpečnost jízdy na kole na silnici i v terénu
turistika
základy orientačního běhu

týdenní kurz, přednášky, video





	aktivně se zapojuje do organizace svého pohybového režimu

dokáže prakticky jednat ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické podmínky)
využívá vhodné soubory cvičení pro duševní a tělesnou relaxaci
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností
Organizace, hygiena  a bezpečnost v TV a sportu 







PT: Osobnostní a sociální výchova
TO: Rozvoj schopnosti poznávání
Sebepoznání a sebepojetí 
Poznávání lidí, mezilidské vztahy
















	předvede cviky a sestavy pro různé účely

vytváří si vhodné prostředí pro cvičení a relaxaci
Průpravná,   kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací cvičen




- tělocvična



	zdokonaluje techniku a estetiku gymnastického cvičení

předvede záchranu a dopomoc při gymnastice
předvede kotoul letmo, stoj na rukou, přemet stranou
předvede přeskoky přes kozu a přes švédskou bednu
předvede cvičení na hrazdě po čelo – výmyk, toč vzad, podmet


GYMNASTIKA
Akrobacie
kotoul letmo, kotoul vzad, přemet stranou
sestava

Hrazda po čelo a doskočná
výmyk, přešvihy, toč jízdmo vpřed, toč vzad, podmet

Přeskoky
roznožka a skrčka přes kozu
skrčka a odbočka přes švédskou bednu

Kladina
poskoky a obraty, výdrže, sestava


PT: Multikulturní výchova
TO: Lidské vztahy
Kulturní diference















- tělocvična













	provede a zdokonaluje techniky atletických disciplín

získané dovednosti z atletiky dovede uplatnit v ostatních sportech




	plavecké způsoby – prsa, kraul, znak

skoky do vody
potápění
lovení předmětů
ATLETIKA
vytrvalostní běh terénem  s improvizovanými překážkami (prodlužování vzdáleností)
běh 100 m + 60 m
hod míčkem do dálky
vrh koulí
skok do dálky
skok do výšky

Plavání


PT: Environmentální výchova
TO: Vztah člověka k prostředí






- hřiště







- školní bazén



	snaží se o fair play jednání při hrách

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech
řídí sportovní utkání svých vrstevníků
orientuje se v jednotlivých hrách
rozlišuje a uplatňuje povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka a organizátora








SPORTOVNÍ HRY
Basketbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Florbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Volejbal
HČJ – opakování a zdokonalování
zdokonalování útočných a obraných    systémů a kombinací
utkání

Softbal

Házená



PT: Mediální výchova
TO: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Práce v realizačním týmu

















- tělocvična
















