TĚLESNÁ VÝCHOVA
Při výuce tělesné výchovy je kladen důraz na poznávání vlastních pohybových
možností a na poznávání účinků konkrétních pohybových aktivit na tělesnou zdatnost,
duševní a sociální pohodu. Součástí tělesné výchovy jsou také korektivní a speciální
vyrovnávací cvičení preventivně využívané všemi žáky pro zamezení zdravotního oslabení
nebo kontraindikace oslabení. Žák by měl být schopen, s ohledem na svůj věk, zařazovat
pohyb i do svého denního programu.
Výuka je realizována v práci jednotlivce – všeobecné rozvíjení tělesné a pohybové
obratnosti s uplatněním zásad hygieny a bezpečnosti, skupinovou formou – spolupráce při
jednoduchých týmových pohybových činnostech

I. období I. stupně
Výuka probíhá v tělocvičnách školy, na dvou školních hřištích nebo v nedalekém
plaveckém areálu. V prvním ročníku jsou děti rozděleny do tří skupin dle zájmu,
při plaveckém výcviku dle úrovně.
Při výuce je kladen důraz na rozvoj osobnosti dle individuálních předpokladů. Výuka
usiluje o zlepšení pohybových předpokladů jednotlivce. Uplatňuje kondičně zaměřenou
činnost s podporou samostatnosti a vůle po zlepšení úrovně své zdatnosti.

II. období I. stupně
Výuka je realizována především prací žáků ve dvojicích –nácvik tělocvičných prvků,
skupinovou formou – procvičování tělocvičných prvků, sportovních her,sportovních soutěží,
samostatnou prací žáka - rozvoj osobnosti dle vlastních předpokladů, dle záznamů vlastních
výkonů.
Žáci se v hodinách seznamují s druhy sportů klasických i netradičních. Zkoušejí si
některé netradiční hry, zaznamenávají si své výkony. Jsou vedeni k vzájemné toleranci,
pochopení a uznání.
V průběhu roku jsou zapojováni do regionálních turnajů a soutěží. Sledují sportovní
dění ve světě, odhadují výsledky soutěží, debatují o nich. Kromě toho jsou zařazováni podle
uvážení do krátkodobých projektů v rámci školy.

II. stupeň
Vyučovací předmět tělesná výchova je vyučován ve všech třídách II. stupně základní
školy s časovou dotací 2 hodiny týdně. Výuka probíhá ve většině případů ve skupinách
děvčat a chlapců. V některých třídách jsou obě skupiny sloučené. Při vyučovacím procesu
jsou využívány tělocvičny a rekonstruované hřiště základní školy.
Při výuce tělesné výchovy je kladen důraz na všestranný rozvoj žáků, upevňování
zdraví a k formování jejich kladných vlastností. Obsah, metody a formy tělesných cvičení
jsou přizpůsobeny žákům s rozdílnou úrovní psychomotorického vývoje.
V době upadajícího zájmu žáků o tradiční formy tělesné výchovy a sportování vůbec
je výuka realizována tak, aby žáky aktivovala při osvojování pohybových činností a
konstruktivně motivovala i méně nadané žáky a odstranila jejich pasívní vztah
k tělovýchovným činnostem a sportu. V hodinách jsou žáci děleni do skupin podle
výkonnosti.
Při soutěžení jsou žáci vedeni k dodržování pravidel, k uvědomělé kázni, soutěžení
v duchu fair play a k aktivnímu přispívání k utváření kladných mezilidských vztahů
k vlastním členům družstva i k soupeři. Jsou jim vštěpovány základní hygienické návyky
při sportování.
Žáci se v hodinách formou různých průpravných her seznamují i s netradičními
sportovními disciplinami – ringo, sálový softbal, florbal.

Žáci jsou v tělesné výchově hodnoceni a klasifikováni
schopností, dovedností a psychomotorického vývoje.
Časové dotace předmětu v jednotlivých ročnících:
Ročník
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč.
Počet hodin
2
2
2
2
2

6. roč.
2

individuálně podle svých

7. roč.
2

8. roč.
2

9. roč.
2

Výuka probíhá v tělocvičnách nebo podle podmínek počasí na hřištích. Na druhém
stupni jsou třídy dělené na dvě skupiny – dívky a chlapce. Na prvním stupni využíváme
blízkost plaveckého bazénu a zařazujeme plavání do hodin tělesné výchovy i mimo povinné
plavecké výuky v 3. a 4. třídě. V sedmém ročníku se žáci účastní lyžařského výcvikového
kurzu, který probíhá týden v Malé Morávce v Jeseníkách.
Při výuce budou učitelé směřovat jednotlivé činnosti k rozvíjení klíčových
kompetencí, což pro daný předmět konkrétně znamená:
Kompetence k učení:
• orientovat žáky ke kladnému postoji k tělesné výchově a k sportu, k pohybové aktivitě
a ke zdravému způsobu života
• naučit žáky základní pravidla míčových her a sportovních činností
• naučit žáky umět rozhodovat a zorganizovat sportovní utkání v rámci třídy a školy
• snažit se dosáhnout i u méně nadaných žáků vnitřního uspokojení z činnosti a pocitu
úspěchu při formování jejich kladných postojů v pohybové činnosti
Kompetence k řešení problémů:
• naučit žáky dodržovat zásady protiúrazové zábrany, u probíraných činností prakticky
ovládnout poskytování dopomoci a záchrany
Kompetence komunikativní:
• naučit žáky pasivně ovládat názvosloví tělovýchovných činností a sportovních her
• naučit žáky vystupovat v „roli kapitána družstva“ při soutěžích
Kompetence sociální a personální:
• u žáků projevit pozitivní vztah k vlastnímu zdraví i zdraví soupeřů.
• vést žáky k činnosti podporující zdravý životní styl
• naučit žáky organizovat a řídit družstvo při sportovní soutěži
Kompetence občanské:
• vést žáky ke stanovení osobních rekordů v atletice, šplhu atd.
• naučit žáky přijmout porážku a respektovat umění a kvalitu soupeře

