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

Člověk a zdraví 

Předmět: 

Tělesná výchova 

Období: 

5. 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 

 

Význam pohybu při zdraví  
- délka a intenzita pohybu  
Příprava organismu  
- uklidnění při zátěži, napínací a protahovací cvičení  
 
Zdravotně zaměřené činnosti (ZdrTv)  
- relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení, praktické 
využití  
Rozvoj síly, pohyblivosti, koordinace pohybu  
Hygiena při TV  
- vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity  
Bezpečnost v šatnách a umývárnách, ukládání nářadí, 
náčiní a pomůcek, první pomoc v hodinách TV 

Pohybové hry  
- netradiční náčiní při cvičení, pohybová tvořivost  
Základy gymnastiky  
- přeskok nižší bedny odrazem z můstku, skrčka přes 
kozu nebo bednu na šíř s různými odrazy, na hrazdě 
náskok do vzporu a sešin, na kladince chůze bez 
dopomoci, kotouly s obměnami, stojka, hvězda  
 
Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - jednoduché 
tance  
Průpravné úpoly - přetlaky při hrách  

 
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) 
 

 



přípravu organismu před pohybovou 
činností i uklidnění organismu po 
ukončení činnosti a umí využívat cviky na 
odstranění únavy  

 
Základy atletiky běh 60 m, vytrvalý běh, běh v terénu 15 
minut, start na povel z bloků skok z břevna, nácvik skoku 
do výšky, hod míčkem do dálky  
 
Činnost jednotlivce a spolupráce ve hře, pravidla 
minisportů ringo, košíková, házená, florbal  
 
Turistika a pobyt v přírodě - táboření, ekologie  
 
Plavání - prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu  
 
Bruslení - volné bruslení  
 
Další pohybové činnosti – turistika 

Komunikace v TV  
- smluvené povely a signály  
 
Organizace při TV  
- organizace TV v tělocvičně a hřišti  
Zásady jednání a chování - olympijské ideály a symboly  
Pravidla závodů, soutěží  
Měření výkonů a pohybové testy  
Zdroje informací - noviny 

 


