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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  3. 

Školní výstup Učivo Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

 Dodržuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 

pohybových činnostech ve zn. prostorách školy 
Hygiena při Tv 

- vhodné oblečení, obutí 

Bezpečnost při pohybových 

činnostech 

- organizace a bezpečnost 

cvičebního prostoru 

- bezpečnost v šatnách 

- bezpečná příprava a 

ukládání nářadí, pomůcek 

- přivolání pomoci 

OSV – Sociální rozvoj – 

Poznávání lidí: vzájemné 

poznávání se ve skupině 

Mezilidské vztahy: respektování, 

podpora, pomoc 

 

Komunikace: komunikace 

v různých situacích (pozdrav, 

omluva, prosba…) 

 

Kooperace: rozvoj individuálních 

dovedností pro kooperaci 

Průběžně 

 Reaguje na základní pokyny a povely 

 
Komunikace v Tv 

- základní tělocvičné 

názvosloví, povely 

Organizace při Tv 

- organizace prostoru a 

činnosti ve známém 

prostředí 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Psychohygiena: cvičení ve 

zvládání stresových situací 

Seberegulace: cvičení 

sebekontroly, vůle 

 

Průběžně 

 Připravuje svůj organismus na pohybovou činnost 

 V souladu se svými individuálními předpoklady se 

zapojuje do pohybových her, cvičí s hudbou, zvládá 

základy gymnastiky a atletiky 

 

Příprava organismu před 

pohyb. činností, uklidnění po 

zátěži 

Pohybové hry 

Základy gymnastiky  

VDO – Občan, občanská 

společnost a stát: přijímat 

odpovědnost za své činy, být 

zainteresovaný na zájmu celku, 

soužití s minoritami 

Průběžně 

 

 

 

LISTOPAD – 



Základní škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace, IČO 71008357 

 

ŠVP - Tv3-změna od 1.9.17 378 

Školní výstup Učivo Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

- kotouly a jejich 

modifikace 

- přeskok 2 – 4 dílů bedny 

- roznožka, skrčka přes 

bednu našíř 

- stoj na rukou s dopomocí 

- chůze bez dopomoci na 

kladince 

Cvičení s hudbou 

Základy atletiky 
- rychlý běh – 60m 

- vytrvalostní běh 

prokládaný chůzí – 

1000m 

- skok do dálky z rozběhu 

- skok do výšky 

- hod míčkem z rozběhu 

 

MKV – Lidské vztahy: 

uplatňování principu slušného 

chování, tolerance 

MKV – Princip sociálního smíru 

a solidarity: odstranění 

diskriminace a předsudků vůči 

etnickým skupinám 

BŘEZEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ, ŘÍJEN 

DUBEN, 

KVĚTEN, 

ČERVEN 

 Spolupracuje v týmu 

 

 Zvládá základy sportovních her 

 

 Řídí se pravidly fair . play 

Základy sportovních her 

- vybíjená, fotbal, 

přehazovaná 

Pravidla zjednodušených 

pohybových her a soutěží 

Zásady jednání a chování fair – 

play 

OSV – Morální rozvoj – 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

– vytváření povědomí o kvalitách 

typu odpovědnost, spolehlivost, 

spravedlivost, respektování 

Průběžně 

 Zapojuje se na základě svých individuálních 

předpokladů a zájmů do různých sportovních aktivit, 

soutěží, kroužků 

Význam pohybu pro zdraví  

- pohybový režim žáků 

Zdravotně zaměřené činnosti 

 Průběžně 

 

 



Základní škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace, IČO 71008357 

 

ŠVP - Tv3-změna od 1.9.17 379 

Školní výstup Učivo Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

 Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a 

bezpečnosti 

- správné držení těla 

- relaxační cvičení 

Soutěže 

Základní plavecká výuka 

 

 

Dle rozvrhu 

plavecké školy 

 


