
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
Oblast: 

Člověk a zdraví 

Předmět: 

Tělesná výchova 

Období: 

4. ročník 

Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 
Žák: 

TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a 
začleňuje pohyb do denního režimu  

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  

 

Význam pohybu při zdraví  
- pohybový režim žáků  
 
Příprava organismu  
- před pohybovou činností  
 
Zdravotně zaměřené činnosti (ZdrTv)  
- správné držení těla, správné zvedání zátěže  
 
Rozvoj různých forem rychlost a vytrvalosti  
 
Hygiena při TV  
 
Bezpečnosti při pohybových činnostech, 
organizace a bezpečnost prostoru 

Pohybové hry  
- netradiční pohybové hry a aktivity  
 
Základy gymnastiky  
- akrobacie - kotoul vpřed a vzad, stoj na 
rukou s dopomocí, přeskok nižší bedny 
odrazem s trampolínky, skrčka přes bednu 
na šíř, na hrazdě shyb stojmo, na kladince 
chůze s dopomocí  

 
6.1 – hodnoty, 
postoje,  
praktická etika 
(vytváření povědomí 
o kvalitách typu 
odpovědnost, 
spravedlivost, 
respektování) 
 
6.1- rozvoj 
schopností poznávání 
(cvičení smyslového 
vnímání, pozornosti a 
soustředění, 
dovedností 
zapamatování) 
 
6.1- mezilidské 
vztahy   (respekt, 
podpora, pomoc) 
 
6.4 – lidské vztahy 
(tolerance, 
spolupráce,  slušné 
chování) 
 
6.1 – psychohygiena 
(uvolnění – relaxace) 
 

 



 
Vyjádření rytmu a melodie pohybem  
Přetahy při kondičním cvičení  
 
Hry s různým herním náčiním, pravidla 
minisportů, fotbal, přehazovaná vybíjená  
 
Chůze v terénu, ochrana přírody  
 
Plavání - plavecký kurz, jeden plavecký 
způsob, hygiena plavání  
 
Bruslení - hry na ledě  
 
Další pohybové činnosti - podle zájmu žáků, 
turistika 

Základní tělocvičné názvosloví  
 
Organizace prostoru a í tělocvičny - 
olympijské ideály a symboly  
 
Pravidla her  
 
Měření a posuzování pohybových 
dovedností  
Zdroje informací - televize 

 


