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UČIVO OBDOBÍ 

1. Disciplíny lehké atletiky 
- běhy 60m, 800m, 1500m 

- hod míčkem, granátem 

- štafetový běh 

- skok daleký, skok z místa 

- vrh koulí  

září 

říjen 

listopad 

prosinec 

2. Hry 
- košíková 

- kopaná 

- floorbal 

- kin-ball 

- přehazovaná 

- vybíjená 

- volejbal 

- atypické hry (ringo, frisbee, tchoukball aj.) 

3. Tělocvična 
- šplh na tyči, šplh na laně (talentovanější chlapci a dívky) 

- švédská bedna – průpravná cvičení pro přeskok = výskoky, seskoky, kotoul 

letmo 

- nácvik herních činností – přihrávky, dvojtakt, střelba 

- cvičení s náčiním (švihadla, tyče aj.) 

- aerobic – dívky 

- základy jógy 

4. Gymnastika 
- hrazda – visy, průvleky, výmyky, přešvihy, vzpory 

- kladina (lavička) - cviky rovnováhy, jednoduché gymnastické skoky 

- přeskok  - roznožka, skrčka 

- kruhy – houpání a komíhání 

- prostná – kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou, základní gymnastické skoky 

(čertík, nůžky), jednoduché sestavy na gymnastickém páse prosinec 

leden 

únor 

březen 

5. Hry 
- košíková 

- kopaná 

- floorbal 

- kin-ball 

- volejbal 

- přehazovaná 

- vybíjená 

- softball 

- atypické hry (ringo, frisbee, tchoukball aj.) 
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        Mgr. Michaela Staffová  
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6. Tělocvična 
- šplh na tyči (při zvládnutí šplh na laně) 

- posilovací cvičení (pro správné držení těla) 

- kruhový trénink 

- kondiční cvičení 
 

7. LVK 
- 7. ročník – sjezdový a běžecký výcvik (LVK není pro žáky povinný, počet 

účastníků může být omezen vzhledem k dispozicím školy, ke kapacitě 

ubytovacího zařízení …) 

- zaměření na techniku lyžování 

Lehká atletika 
- pokračování a zdokonalování lehkoatletických disciplín z podzimního období 

- sledování dosažených výsledků, porovnávání zlepšení či zhoršení žáků 

březen 

duben 

květen 

červen 

Hry 
- košíková 

- kopaná 

- floorbal 

- volejbal 

- přehazovaná 

- kin-ball 

- vybíjená 

- softball 

- atypické hry (ringo, frisbee, tchoukball aj.) 

Tělocvična 
- pokračování a zdokonalování gymnastických tvarů 

- posilování (pro správné držení těla) 

- soutěže 

- opakování naučených dovedností 

 

Plnění daných dovedností je závislé na počasí, na počtu hodin vedených venku    

(na Bavlně) a v tělocvičně.  

Během školního roku se budeme věnovat výchově ke zdraví. Výchova k čistotě, k 

vhodné volbě oblečení na sport, bezpečnost při zábavě, hře i soutěžích. Tyto 

znalosti a dovednosti by měly být základní znalostí každého žáka. Dále budou žáci 

vedeni ke hře fair play.  

Během školního roku se žáci zúčastní sportovních soutěží. Pozornost bude 

věnována nácviku pořadových cvičení, včetně podávání hlášení při nástupu a 

osobní bezpečnosti při cvičení na nářadích.  

 

 

 

 

 


