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Dílčí výstupy 
Učivo 
rozšiřující učivo [ru] 

Časové 
rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Komunikace, hygiena a bezpečnost               Září - červen  

- je si vědom zdravého 
způsobu života 
- umí ošetřit menší 
poranění 

Zdravý životní styl. 
Škodlivý vliv kouření 
pití alkoholu, užívání 
drog. 
Zdravověda – ošetření 
úrazových poranění  
spolužáků, přivolání 
dospělé osoby, první 
pomoci(učitel, lékař). 
 

 OVO: 
6,9,15 
6.p,9.p 
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Atletika Září, duben - 
červen 

 

-  zná pravidla bezpečnosti 
při atletických disciplínách 
- zvládá techniku 
jednotlivých atletických 
disciplín(běh, skok, hod 
míčkem) 
- užívá nízký a polovysoký 
start 
- umí skok střižný do výšky 
- zvládá skok do dálky ve 
spojení  rozeběhu a 
odrazu z břevna 
- ovládá techniku hodu 
míčkem s rozeběhem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Rychlý běh na 60m . 
Průpravná cvičení na 
ovlivňování běžecké 
rychlosti. 
Běžecká abeceda. 
Využití nízkého a 
polovysokého startu 
Vytrvalostní běh na 
dráze do 1000m. 
Průpravná cvičení na 
ovlivňování běžecké 
vytrvalosti. 
Vysoký start na povel. 
Vytrvalostní běh 
v terénu do 12 min.. 
Skok do dálky. 
Průpravná cvičení pro 
ovlivňování odrazové 
síly a obratnosti. 
Skok do dálky 
s rozběhem s odrazem 
z břevna. 
Skok do výšky – skok 
střižný. 
Seznámení se základy 
flopu. 
Hod míčkem. 
Průpravná cvičení pro 
hod míčkem – 
odhodová technika. 
Hod míčkem 
z rozběhem – spojení 
rozeběhu s odhodem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
6,9,10,11,13,14 
6.p,9.p,10.p,11.p 
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Gymnastika Prosinec - 
duben 

 

- samostatně zvládá kotoul 
vpřed a vzad i jejich 
modifikace, 
- s dopomocí zvládá stoj 
na rukou 
- ovládá roznožku i skrčku 
přes kozu na šíř 
- samostatně zvládá chůzi 
po lavičce, její modifikace 
a obraty 
- uplatňuje pravidla 
bezpečnosti 
- dokáže poskytnou 
základní dopomoc a 
záchranu při cvičení 
- osvojuje si estetické 
držení těla a ladnost 
pohybů  
- zhodnotí kvalitu vlastních 
výkonů a reaguje na 
pokyny k vlastním chybám 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akrobacie. 
Průpravná cvičení pro 
správnou koordinaci 
pohybů. 
Průpravná cvičení pro 
ovlivňování 
pohyblivosti, 
obratnosti, síly a 
rychlosti. 
Kotoul vpřed a jeho 
modifikace. 
Kotoul vzad a jeho 
modifikace. 
Stoj na rukou (s 
dopomocí).Akrobatické 
kombinace. 
Přeskok. 
Koza na šíř – 
roznožka, skrčka 
s odrazem z můstku. 
Švédská bedna na šíř 
– skrčka s odrazem 
z můstku. 
Lavička. 
Chůze po lavičce bez 
dopomoci s různými 
obměnami a obraty 
(kladinka). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
6,9,10,12,14 
6.p,9.p,10.p 
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Bruslení Říjen - listopad  

- aktivně se podílí na 
dodržování bezpečnosti 
s ohledem na sebe sama i 
spolužáky 
- zvládá plynulou jízdu 
vpřed s oblouky a 
zastavením 
- mění směr jízdy 
překládáním 
- poskytne adekvátní první 
pomoc a přivolá pomoc 
dospělého 

Dodržování 
bezpečnosti při 
bruslení. 
Překládání vpřed. 
Hry na procvičení 
bruslařských 
dovedností. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
6,7,8,9,10,11,12, 
6.p,7.p,8.p,9.p,10.p,11.p 

Průpravná, kondiční, koordinační a jiná cvičení Září - červen  

- zná cviky na protažení a 
ohebnost jednotlivých 
částí těla 
- umí připravit nářadí a 
náčiní za dozoru učitele 
- dovede vyjádřit pohybem 
rytmický nebo melodický 
doprovod 
- vyjádří pohybem nálady, 
pocity a představy 
 

Příprava organismu na 
pohybové činnosti. 
Cvičení na žebřinách, 
se švihadly, šátky, 
míči….při hudebním 
nebo rytmickém 
doprovodu. 
Základy lidových 
tanců. 
Šplh na tyči do výše 
4m. 
Šplh na laně – nácvik 
smyčky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
6,7,9,10 
6.p,7.p,9.p,10.p 
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Plavání Květen  

  Dle možnosti lze 
zařadit v rámci TV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pohybové hry Září - červen  

- uvědomuje si různá 
nebezpečí při hrách a 
snaží se jim zabránit 
- zná až 20 pohybových 
her a zná jejich zaměření 
- dovede je  samostatně 
vytvářet a vyhledává jejich 
obměny 
 

Hry ke zdokonalování 
pohybových 
schopností. 
Využití přírodního 
prostředí a 
netradičního náčiní. 
Využití pravidel 
pohybových her 
k samostatnému 
vytváření modifikací a 
nových pravidel. 
Základní organizace 
her( zahájení, počítání 
skóre, ukončení). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
6,8,9,10,11,12,13 
6.p,8.p,9.p,10.p,11.p 
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Sportovní hry Září - červen  

-  aplikuje pravidla 
bezpečnosti při různých 
hrách 
- uvědomuje si možné 
nebezpečí vznikající při 
sportovních hrách a snaží 
se je eliminovat a zabránit 
jim 
- zná základy spolupráce 
při týmových hrách 
- jedná v duchu fair play a 
za pomoci učitele dodržuje 
pravidla soutěží a her 
- dovede zaznamenat 
výsledek utkání 
- pomáhá při rozhodování 
- zná zjednodušená 
pravidla konkrétních her 
- projevuje přiměřenou 
radost, samostatnost, 
odvahu, vůli ve 
sportovních činnostech 

Základy bezpečnosti a 
hygieny při 
sportovních hrách. 
Základní role při hře, 
spolupráce hráčů, 
základní organizace 
utkání. 
Pohyb s míčem i bez 
míče,vedení míče 
nohou, ztlumení míče 
nohou, střelba na koš, 
na branku. 
Průpravné sportovní 
hry a utkání podle 
zjednodušených 
pravidel 
(minibasketbal, 
minikopaná). 
Základní organizace 
utkání (zahájení, 
losování, počítání 
skóre, ukončení 
utkání). 
Vybíjená  podle 
kompletních pravidel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
6,8,9,10,11,13,14,15 
6.p,8.p,9.p,10.p,11.p 

Turistika a pobyt v přírodě Červen  

- umí se pohybovat 
v terénu a překonávat 
překážky 
- dokáže se orientovat 
v mapě, zachytí orientační 
body ve svém okolí(kostel, 
škola…) 
- zná pravidla při jízdě na 
kole 

Pohyb v přírodě 
v ročních obdobích. 
Orientace podle mapy. 
Chování v přírodě. 
Role cyklista a chodec.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
6,7,8,9,11,13, 
6.p,7.p,8.p,9.p,11.p 

 


