
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program 

6.ročník

Platnost od 1. 9. 2018 Hlavní kompetence Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník

1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1. Hygiena a bezpečnost při pohyb. činnostech.

OVLIVŇUJÍCÍ inetrpersonální, pracovní, občanské

ZDRAVÍ Žák se chová bezpečně v prostředí sporto- 

višť, přírody, silničního provozu.

(TV-9-1-01) 1. Atletika - 50m, štafeta, dálka, 400m, hod granátem

2. ČINNOSTI Žák zvládá pohyb. dovednosti a aplikuje 2. Pohybové hry 

OVLIVŇUJÍCÍ je v činnostech. 3. Gymnastika - akrobacie (kotouly, stoj na rukách)

ÚROVEŇ POHYB. (TV-9-1-02, TV-9-1-03)                  - cvičení na nářadí (šplh o tyči, laně)

DOVEDNOSTÍ

4. Sportovní hry - vybíjená, přehazovaná

                 - kopaná, florbal, futsal

3. ČINNOSTI Žák si osvojil chování v duchu "fair play". 1. Zásady jednání a chování v různém prostředí

PODPORUJÍCÍ (TV-9-1-04)  a činnostech

POHYBOVÉ UČENÍ

Navázání na dosažené kompetence 

Vzdělávací obor   Tělesná výchova



Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program 

7.ročník

Platnost od 1. 9. 2018 Hlavní kompetence Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník

1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, 1. Hygiena a bezpečnost - první pomoc při TV a sportu.

OVLIVŇUJÍCÍ k řešení problémů, sociální a 

ZDRAVÍ interpersonální

Žák předvídá možná nebezpečí úrazu a při-

způsobí jim svou činnost. (TV-9-1-05) 1. Pohybové hry 

Žák zvládá pohyb. dovednosti a aplikuje je 2. Gymnastika - přeskoky, trampolína

v činnostech          - cvičení na nářadí a s náčiním (šplh, hrazda,

            švihadla, krátká tyč)

2. ČINNOSTI Žák posoudí provedení osvojované poh. d.          - akrobacie (stoj na rukou, kotouly, přemet stranou)

OVLIVŇUJÍCÍ (TV-9-2-01, TV-9-2-02) 3. Atletika - 50 m , hod granátem, běh 600m, výška, dálka

POHYBOVÉ 4. Sportovní hry - přehazovaná, basket,  florbal, vybíjená,

DOVEDNOSTI     kopaná, ringo, futsal, lacross, frisbee

3. ČINNOSTI Žák užívá názvosloví. (TV-9-3-01, 1. Komunikace - tělocvičné názvosloví, smluvené povely,

PODPORUJÍCÍ TV-9-3-02)  signály

POH. UČENÍ Žák se dohodne na spolupráci i jednoducé 2. Organizace prostoru

taktice. (TV-9-3-03, TV - 9-3-04) 3. Pravidla her a soutěží

Navázání na dosažené kompetence

   Vzdělávací obor   Tělesná výchova



Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program 

8.ročník

Platnost od 1. 9. 2018 Hlavní kompetence Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník

1. ČINNOSTI Kompetence občanské, k učení, 1. Zdravotně orientovaná zdatnost -kondice, práce se

OVLIVŇUJÍCÍ sociální a interpersonální, zatížením.

ZDRAVÍ k řešení problémů 2. Význam pohybu pro zdraví.

3. Prevence a korekce jednostran. zatížení a sval. Disbalancí

Žák aktivně vstupuje do organizace svého  - průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační

pohybového režimu. (TV-9-3-05) cvičení.

4. První pomoc a přesun raněného.

Žák usiluje o zlepšení své tělesnézdatnosti.

Žák odmítá drogy a jiné škodliviny.

2. ČINNOSTI 1. Gymnastika - aerobik, rytmické a kondiční formy cvičení

OVLIVŇUJÍCÍ        - přeskoky (roznožka, skrčka)

ÚROVEŇ Žák tvořivě aplikuje pohyb. dovednosti ve        - cvičení na nářadí (hrazda, kruhy)

POHYBOVÝCH hře, soutěži, rekreačních činnostech.        - akrobacie (kotouly, stoj na rukou, přemet stranou)

DOVEDNOSTÍ (TV-9-3-06, TV-9-3-07)        - tance

2. Atletika - 50m, 1000m, štafeta, výška, vrh koulí

3. Sportovní hry - basket, florbal, kopaná, ringo, softbal, 

     nohejbal, futsal, lacross, frisbee

1. Komunikace v TV - signály, gesta, rozhodování.

2. Pravidla osvojených her.

3. ČINNOSTI Žák užívá názvosloví na úrovni rozhodčího. 3. Organizace prostoru a pohyb. činností.

PODPORUJÍCÍ Žák organizuje i v týmu jednoduché turnaje.

POHYB. UČENÍ

Navázání na dosažené kompetence 

Vzdělávací obor   Tělesná výchova



Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace " Cesta k osobnosti " Školní vzdělávací program 

9.ročník

Platnost od 1. 9. 2018 Hlavní kompetence Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník

1. ČINNOSTI Kompetence občanské, pracovní, 1. Zdravotně orientovaná zdatnost - rozvoj ZOZ, kondiční  

OVLIVŇUJÍCÍ k učení, sociální a interpersonální, programy, manipulace se zatížením.

ZDRAVÍ komunikativní 2. Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových

Žák se samostatně připraví před disbalancí.

pohybovou činností. (TV-9-1-02)

Žák aktivně vstupuje do organizace svého

pohybového režimu.

Žák usilije o zlepšení své tělesné zdatnosti.

2. ČINNOSTI (TV-9-1-01) 1. Gymnastika - akrobacie (kotouly, stoje, přemety)

OVLIVŇUJÍCÍ Žák posoudí provedení osvojované pohybo-       - přeskoky (skrčka, roznožka)

ÚROVEŇ vé činnosti, označí nedostatky a příčiny.       - cvičení na nářadí (hrazda)

POHYBOVÝCH       - tance

DOVEDNOSTÍ 2. Atletika - vrh koulí, 50m, 1500m, výška, dálka

3. Sportovní hry - nohejbal, basket, kopaná, florbal, softbal,

    volejbal, futsal, frisbee, lacross

3. ČINNOSTI Žák se dohodne na spolupráci a taktice 1. Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností.

PODPORUJÍCÍ družstva.

POHYB. UČENÍ

Žák sleduje určené prvky pohybové činnosti

a výkony, eviduje je a vyhodnotí.

(TV-9-1-03)

Odpovědná osoba: Mgr. Michal Burian

Vzdělávací obor   Tělesná výchova

Navázání na dosažené kompetence 


