
TEMATICKÝ PLÁN – 1. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Držení míče, manipulace s míčem 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- sportovní hry - držení míče, manipulace s míčem 
- pohybové hry 

září 

2. Gymnastika - akrobacie 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- gymnastika – akrobacie (průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed, kotoul 

vpřed) 
- sportovní hry – manipulace s míčem, základní přihrávky rukou 
- pohybové hry 

říjen 

3. Gymnastika - akrobacie 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- gymnastika – akrobacie (svalové napětí a uvolnění celého těla, průpravná cvičení    
 pro zvládnutí kotoulu vzad) 

- sportovní hry – cvičení na žebřinách, manipulace s míčem 
- pohybové hry 

listopad 

4. Gymnastika - akrobacie 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- gymnastika – akrobacie (kotoul vpřed) 
- sportovní hry – cvičení na lavičkách, manipulace s míčem 
- pohybové hry 

prosinec 

5. Rytmické a kondiční gymnastické činnosti 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- rytmické a kondiční gymnastické činnosti, tanec 
- sportovní hry – šplh na tyči, přihrávky s míčem jednoruč, obouruč 
- pohybové hry 

leden 

6. Gymnastika - přeskok 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- gymnastika – přeskok – průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu 

z trampolínky, skoky prosté odrazem z trampolínky snožmo 
- sportovní hry – cvičení s rozloženými švédskými bednami, manipulace s míčem 
- pohybové hry 

únor 

7. Rytmické a kondiční gymnastické činnosti 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- rytmické a kondiční gymnastické činnosti, tanec, základní estetický pohyb těla a 

jeho částí (chůze, běh, poskoky, obraty) 
- sportovní hry – šplh na tyči, cvičení na žebřinách 
- pohybové hry 

březen 

8. Atletika 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 

duben 

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA                Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Lenka Erberová,  

       Mgr. Vladimíra Hryzlíková  

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 1. (1. A, 1. B)       Školní rok 2020/2021 



- atletika – zjednodušené startovní povely a signály, průpravná cvičení pro 

ovlivňování běžecké rychlosti, vytrvalosti, obratnosti, rychlý běh na 20 – 30 m 
- sportovní hry – manipulace s míčem 
- pohybové hry 
- turistika a pobyt v přírodě – vycházka, základní dopravní značky  

9. Atletika 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- atletika – hod míčkem z místa 
- sportovní hry 
- pohybové hry 
- turistika a pobyt v přírodě – pohybové hry v přírodním prostředí 

květen 

10.  Atletika 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- atletika – skok do dálky 
- sportovní hry 
- pohybové hry 
- turistika a pobyt v přírodě – pohybové hry v přírodním prostředí 

červen 

 

Do tematického plánu je zahrnuta dopravní výchova, výchova ke zdravému 

životnímu stylu a ochrana člověka při mimořádných událostech. 
 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 2. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Držení míče, manipulace s míčem 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- sportovní hry - držení míče, manipulace s míčem 
- pohybové hry 

září 

2. Gymnastika - akrobacie 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- gymnastika – akrobacie: kotoul vpřed 
- sportovní hry – manipulace s míčem, přihrávky rukou 
- pohybové hry 

říjen 

3.  Gymnastika – akrobacie 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- gymnastika – akrobacie: průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad, kotoul 
 vzad 

- cvičení na žebřinách 
- sportovní hry – manipulace s míčem 
- pohybové hry 

listopad 

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA                Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Alena Riglová, Mgr. Jitka Voleská,  

       Mgr. Kateřina Horecká 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 2. (2. A, 2. B, 2. O)       Školní rok 2020/2021 



4. Atletika 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- zjednodušené startovní povely a signály: nácvik 
- rychlý běh na 20 – 60 m 
- sportovní hry – manipulace s míčem 
- pohybové hry 

prosinec 

5. Rytmické a kondiční gymnastické činnosti 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- rytmické gymnastické činnosti, tanec 
- kondiční cvičení 
- šplh na tyči 
- sportovní hry - přihrávky s míčem jednoruč, obouruč 
- pohybové hry 

leden 

6. Gymnastika - cvičení na žebřinách, lavičkách 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- cvičení na žebřinách  
- cvičení na lavičkách 
- cvičení s netradičním nářadím 
- sportovní hry  
- pohybové hry 

únor 

7. Gymnastika - akrobacie 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- gymnastika – akrobacie: kotoul vpřed a vzad 
- přeskok: skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky 
-  sportovní hry 
-  pohybové hry 

březen 

8. Gymnastika - akrobacie 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- přeskok: výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem z  
- trampolínky 
- kladinka: chůze s dopomocí 
- sportovní hry – manipulace s míčem 
- pohybové hry  

duben 

9. Atletika 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- zjednodušené startovní povely a signály 
- hod míčkem z místa 
- sportovní hry 
- pohybové hry 

květen 

10.  Atletika 
- průpravná, kondiční, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- základy nízkého a polovysokého startu 
- rychlý běh na 20 – 60 m 
- skok do dálky z rozběhu s odrazem 
- sportovní hry 
- pohybové hry 

červen 

Do tematického plánu je zahrnuta dopravní výchova, výchova ke zdravému 

životnímu stylu a ochrana člověka při mimořádných událostech. 
 

Plavecký výcvik proběhne během školního roku ve spolupráci s Plaveckou školou 

Zéva Hradec Králové, zakončený návštěvou Aqua centra. 
 

V rámci turistiky a pobytu v přírodě je zařazen Sportovní den a školní výlet. 



TEMATICKÝ PLÁN – 3. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Zásady bezpečného chování při Tv (nácvik smluvených povelů a 

signálů)                                                                              

Kondiční a relaxační cvičení                                               

Atletika (běžecká abeceda, běh 80 m)                                         

Gymnastika (kotoul vpřed)                                                                 

Pohybové hry                                                                                        

Plavecký výcvik 3. A 

září 

2. Kondiční a relaxační cvičení                                               

Atletika (vytrvalostní běh, skok do dálky, hod míčkem)                               

Gymnastika (kotoul vzad)                                                        

Pohybové hry, cvičení s hudbou                                            

Plavecký výcvik 3. A 

říjen 

3. Kondiční a relaxační cvičení                                               

Gymnastika (akrobatická sestava, průpravná cvičení pro stoj na 

rukou, kladinka)                                                                                

Pohybové  hry, tanec                                                               

Plavecký výcvik 3. A 

listopad 

4. Kondiční a relaxační cvičení                                               

Gymnastika (šplh na tyči, přeskok - výskok na švédskou bednu z 

trampolínky)                                                                              

Pohybové  hry                                                                           

Vybíjená                                                                                

Plavecký výcvik 3. A 

prosinec 

5. Kondiční a relaxační cvičení                                               

Gymnastika (přeskok - průpravná cvičení pro odraz z můstku)                                            

Pohybové  hry                                                                           

Vybíjená                                                                                

Plavecký výcvik 3. A 

leden 

6. Zásady bezpečného chování při Tv (nácvik smluvených povelů a 

signálů)                                                                                      

Kondiční a relaxační cvičení                                               

Gymnastika (kotoul vpřed, vzad, akrobatická sestava)                                                                                       

Pohybové  hry, cvičení s hudbou                                                                                                                                                         

únor 

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA     Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Kateřina Pultarová, Mgr. Věra Antalová 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 3. (3. A, 3. B)        Školní rok 2020/2021 



Plavecký výcvik 3. B 

7. Kondiční a relaxační cvičení                                               

Gymnastika (průpravná cvičení pro stoj na rukou, šplh na tyči, 

přeskok - výskok na švédskou bednu z trampolínky)                                                                              

Pohybové  hry,  tanec                                                                                                                                                          

Plavecký výcvik 3. B 

březen 

8. Kondiční a relaxační cvičení                                               

Gymnastika ( přeskok - výskok na švédskou bednu z trampolínky, 

průpravná cvičení pro odraz z můstku, kladinka)                                                                              

Pohybové  hry                                                                           

Vybíjená                                                                                

Atletika (běh 80 m, běžecká abeceda)                                            

Plavecký výcvik 3. B 

duben 

9. Kondiční a relaxační cvičení                                               

Pohybové  hry                                                                           

Vybíjená                                                                                

Atletika (vytrvalostní běh, skok do dálky)                                            

Plavecký výcvik 3. B 

květen 

10. Kondiční a relaxační cvičení                                               

Pohybové  hry                                                                           

Vybíjená                                                                                

Atletika (hod míčkem, běh v terénu)                                            

Plavecký výcvik 3. B 

červen 

 

Turistika a pobyt v přírodě 

 turistické dny (adaptační pobyt, sportovní den, školní výlet) 
 

Dopravní výchova 

Během školního roku se budeme věnovat dopravní výchově. Základní 

pravidla pro chodce a cyklisty, vybavení cyklistického kola v provozu, základní 

ošetření úrazů, schopnost přivolat pomoc při větší nehodě.   
                                                  

Výchova ke zdraví 
Během školního roku se budeme věnovat výchově ke zdraví. Zásady první 

pomoci, výchova k čistotě, správné oblečení na sport, bezpečnost při cvičení, hře, 

soutěži, zdravá výživa, jídelníček před sportem a po sportu, pomoc slabším a 

nemocným.  

 

Během školního roku se žáci zúčastní sportovních soutěží.  



TEMATICKÝ PLÁN – 4. ročník 
 
 

 

 

 

 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Atletika, hod míčkem, pohybové hry, rytmická gymnastika 
- běh   - běžecká abeceda 

- nízký start, polovysoký start 

- běh 60 m, do 600 m, do 15 min 

- startovní povely 

- běh v terénu 

- hod míčkem z místa, z rozběhu, spojení rozběhu s odhodem  

- pohybové hry pro osvojování různých způsobů lokomoce  

- průpravná, kondiční, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 

- rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec 

- základní hudebně pohybové vztahy 

- držení partnerů při různých tancích 

- základní taneční krok  2/4, 3/4 

- změny poloh, obměna temp a rytmu 

září 

říjen 

2. Gymnastika, pohybové a sportovní hry 
- akrobacie - kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace 

- hrazda - výdrž ve visu, ručkování po hrazdě, shyb stojmo, polohy hlavou dolů 

- přeskok - průpravná cvičení pro odraz z můstku, přeskok dvou dílů bedny 

odrazem z trampolínky 

- přeskok přes kozu - odraz z můstku, z trampolínky - roznožka 

- skákání přes švihadlo - na místě, v pohybu, dvojskok, skákání na jedné noze 

- průpravná, kondiční, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 

- pohybové hry pro rozvoj představivosti a obratnosti, hry s různým náčiním 

- florbal - herní činnosti jednotlivce - vedení míče, přihrávky, zpracování, střelba 

- vybíjená - pravidla sportovní vybíjené, nácvik hodu a chytání, hra                                                        

listopad 

prosinec 

leden 

3. Gymnastika, pohybové hry 
- chůze po kladince (obrácená lavička), cvičení na rozvoj koordinace a balančních 

dovedností 

- příprava pro stoj na rukou s dopomocí 

- úpolové hry - přetahy, přetlaky 

- šplh na tyči a na laně bez dopomoci  

- pohyb po žebřinách 

- překážkové dráhy 

- fotbal - herní činnosti jednotlivce - vedení míče, pohyb po hřišti, střelba na bránu, 

zpracování míče, průpravná hra - organizace utkání 

únor 

březen 

4. Atletika a sportovní hry  
- skok do dálky z místa, cvičení na odrazovou sílu nohou 

- skok do dálky - měření rozběhu, měřené skoky 

- skok do výšky - přechod přes tyčku různými způsoby 

- vytrvalostní běh a metody rozvoje vytrvalosti - štafetové hry 

- vytrvalý běh na 1000 m 

- přehazovaná - základní pravidla, pojmy, signály 

- ringo - pravidla, hra 

- průpravná, kondiční, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 

duben 

květen 

červen 

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA                Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Eva Šafaříková, Mgr. Iveta Peštuková  

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 4. (4. A, 4. B)       Školní rok 2020/2021 



Do tematických plánů je zařazena i výuka dopravní výchovy, která je začleňována 

především při přesunu na venkovní sportoviště (hřiště Bavlna, běh v terénu), ve 

které je kladen důraz na bezpečný pohyb po silničních komunikacích a pravidla 

provozu na komunikacích. Žáci jsou upozorňováni na nejčastější ohrožení, se 

kterými se mohou setkat v běžném životě a jsou vedeni k důsledné prevenci. 

Součástí výuky tělesné výchovy je vedení žáků k dodržování hygienických pravidel 

nejen při cvičení, ale i v běžném životě. Seznamují se se základy zdravého 

životního stylu, správnými stravovacími návyky, specifikem stravování při sportu 

a správným pohybovým režimem kompenzujícím moderní životní styl. Vědomosti 

jsou podávány tak, aby i mimo školu dokázali volit vhodná opatření ke kompenzaci 

především s ohledem na správné držení těla. Během výuky se žáci seznamují také 

s bezpečností při cvičení, rizikovými faktory (materiálními, lidskými), dopomocí 

při cvičení a osvojují si základy první pomoci při úrazech. Žáci jsou vedení 

k dodržování fair play při sportovních hrách a ke spolupráci při vzájemném 

respektování interindividuálních rozdílů. 
 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 5. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Atletika - běh, hod míčkem; pohybové hry; fotbal 
- běh   - běžecká abeceda 

- nízký start, polovysoký start 

- běh do 60 m, 800 m, 12 min 

- startovní povely 

- běh v terénu 

- hod míčkem z místa, z rozběhu, spojení rozběhu s odhodem  

- základní způsoby měření a zaznamenávání výsledků 

- pohybové hry pro osvojování různých způsobů lokomoce 

- fotbal - herní činnosti jednotlivce (vedení míče, přihrávky, zpracování míče, 

střelba) 

- průpravná, kondiční, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 

- pohybové hry - variace her na rozvoj lokomoce 

září 

říjen 

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA                   Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Kateřina Rothová, Mgr. Jitka Voleská 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 5. (5. A, 5. B)       Školní rok:  2020/2021 



2. Gymnastika a zpevňovací cvičení, basketbal 
- akrobacie - kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, gymnastická zpevňovací 

cvičení, příprava na výdrž ve stoji na rukou s dopomocí 

- hrazda - výdrž ve vzporu a ve visu, ručkování po hrazdě, shyb ze stoje 

- přeskok - průpravná cvičení pro odraz z můstku, přeskok dvou dílů bedny 

odrazem z trampolínky 

- přeskok přes kozu - odraz z můstku, z trampolínky 

- průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti 

- vybíjená, basketbal - pohyb s míčem a bez míče, herní činnosti jednotlivce, 

přihrávky, zpracování míče, střelba na koš 

- skákání přes švihadlo - na místě, v pohybu, dvojskok, skákání na jedné noze 

- průpravná, kondiční, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení                                                        

- pohybové hry - pro zdokonalování nových pohybových dovedností, úpolové hry 

- tanec - základní držení a kroky - polka, valčík 

listopad 

prosinec 

leden 

3. Skok do výšky, cvičení na nářadí, přehazovaná 
- průpravná cvičení na odraz do výšky 

- skok do výšky z krátkého rozběhu - nůžky, flop, rozměření rozběhu 

- rytmická gymnastika a cvičení na hudbu, gymnastické poskoky a obraty 

- přehazovaná - řízená hra, kooperace v týmu, pravidla 

- šplh na tyči a na laně bez dopomoci 

- pohyb po žebřinách 

- balanční cvičení a chůze po kladince (obrácená lavička) 

únor 

březen 

4. Atletika a sportovní hry  
- skok do dálky z místa, cvičení na odrazovou sílu nohou 

- skok do dálky - měření rozběhu, měřené skoky 

- vytrvalostní běh a metody rozvoje vytrvalosti 

- fotbal - herní činnosti jednotlivce - uvolňování s míčem a bez míče, útočné 

kombinace 

- základní pravidla, pojmy, signály osvojovaných her 

- netradiční sportovní hry - stolní tenis, ringo, kinball, frisbee, softball 

- průpravná, kondiční, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 

duben 

květen 

červen 

 

Do tematických plánů je zařazena i výuka dopravní výchovy, která je začleňována 

především při přesunu na venkovní sportoviště (hřiště Bavlna, běh v terénu), ve 

které je kladen důraz na bezpečný pohyb po silničních komunikacích a pravidla 

provozu na komunikacích. Žáci jsou upozorňováni na nejčastější ohrožení, se 

kterými se mohou setkat v běžném životě a jsou vedeni k důsledné prevenci. 

Součástí výuky tělesné výchovy je vedení žáků k dodržování hygienických pravidel 

nejen při cvičení, ale i v běžném životě. Seznamují se se základy zdravého 

životního stylu, správnými stravovacími návyky, specifikem stravování při sportu 

a správným pohybovým režimem kompenzujícím moderní životní styl. Vědomosti 

jsou podávány tak, aby i mimo školu dokázali volit vhodná opatření ke kompenzaci 

především s ohledem na správné držení těla. Během výuky se žáci seznamují také 

s bezpečností při cvičení, rizikovými faktory (materiálními, lidskými), dopomocí 

při cvičení a osvojují si základy první pomoci při úrazech. Žáci jsou vedení 

k dodržování fair play při sportovních hrách a ke spolupráci při vzájemném 

respektování individuálních rozdílů. 

 


