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Příloha 1: Záznamy z vyučovacích hodin v ZŠ Mýto 

Třída: 5. ročník, ZŠ Mýto 

Název předmětu: Tělesná výchova 

Učitel: Učitelka TV Hošková 

Doba vyučování: Pondělí 9,55 – 10,40 

Místo: Sportovní areál školy – atletický ovál 

1 Úvodní část hodiny 

- žáci čekají před třídou na vyučujícího a společně odchází na venkovní sportovní areál 

s atletickým oválem 

- žáci se seřazují do 2 řad dle výšky „do pozoru“ (1. řada dívky, 2. řada chlapci) 

- opakování nástupu 

- určený žák hlásí počet žáků – „20 žáků cvičí, z toho 11 chlapců a 9 dívek“, 1 žák necvičí, 

3 žáci nepřítomni 

- vyučující seznamuje žáky s náplní hodiny – 21. dubna se bude konat závod štafetový 

běh, proto příprava na štafetový běh – atletická abeceda, příprava štafetového běhu, 

nácvik předání štafetového kolíku 

- žáci běhají 1 okruh na atletickém oválu 

Protažení 

- strečink v kruhu - 1 žák předcvičuje – 14 cviků (např. úklon do strany, kroužení trupem, 

překážkový sed, stoj předklonmo) – většina žáků cviky zvládá dobře 

- vyučující vysvětluje základní pravidla při protažení: hluboké dýchání nebo nejít do 

krajních poloh od začátku, dále případně opravuje cvičení žáků 

- žáci utvoří skupinky – dívky a chlapci odděleně – žáci cvičí ve skupinkách 

- při náročnějších cvicích předcvičuje vyučující 

- vyučující má cvičení velmi pečlivě připraveno  

2 Hlavní část hodiny 

- pomůcky: kloboučky, štafetový kolík 

- žáci se rozdělí do 4 řad, vyučující vysvětluje základy atletické abecedy a vždy 1. žák 

z řady běží tzv. lifting 20 m 

- vyučující vysvětluje proč je lifting dobrý – nejdřív se zaměřit na ruce, potom na nohy 

- žáci mají problémy se synchronizací paží a nohou = tzv. passgang – žáci opakují 2x 

- žáci provádí skipping 2x – vysoká kolena  

- žáci provádí zakopávání 2x 
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Nácvik předávání štafetového kolíku 

- vyučující vysvětluje zásady předávání štafetového kolíku a zásady názorně ukazuje na 

žákovi dobrovolníkovi: 

o kolík podávat zespoda nahoru 

o dodržet předávací území 

o držet se ve své dráze – nevybočovat z dráhy 

o neupustit kolík (=diskvalifikace) 

o kolík vložit mezi palec a ukazovák 

o říci slovo hop 

o čekající na kolík nestojí, ale rozebíhá se a dívá se dopředu – neotáčí se 

Simulovaný závod 

- rozmístění kloboučků po oválu 

- na každém kloboučku 1 žák vybíhá, poté probíhá předávání kolíku po oválu 

- chyby žáků: 

o při předávání stáli žáci na místě nebo vyběhli dříve  

o časté pády kolíků při předávání 

o nedodržení dráhy – vybočení z dráhy 

- vyučující vymezila předávací území dalšími kloboučky a opět vysvětlila pravidla 

- žáci si sami určili 4 skupinky po 5 žácích na štafetový závod – 2 x 

- žákům vyhovovalo vymezené předávací území – pro žáky snadnější 

- vyučující upozornila na chyby u jednotlivých žáků 

- 1 zranění – odřenina na lýtku – ošetření 

3 Závěrečná část hodiny 

- žáci nastoupí do 2 řad 

- rekapitulace celé vyučovací hodiny – upozornění na chyby při simulovaném závodu 

- necvičící žák sesbírá kloboučky z oválu 

- odchod všech žáků do školy  
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Třída: 6. ročník – chlapci, ZŠ Mýto 

Název předmětu: Tělesná výchova 

Učitel: Učitelka TV Hošková 

Doba vyučování: Pondělí 10,50 – 11,35 

Místo: Sportovní areál školy – hřiště s umělým trávníkem 

1 Úvodní část hodiny 

- pomůcky: kloboučky, míč, rozlišovací vesty 

- žáci čekají před třídou na vyučujícího a společně odchází na venkovní sportovní areál 

(hřiště s umělým trávníkem) 

- žáci se seřazují do řady dle výšky „do pozoru“  

- opakování nástupu 

Rozcvička 

- 10 cviků – 1 žák předcvičuje, vyučující vysvětluje cviky, žák fotbalista předcvičuje 

rozcvičku pro fotbalisty – nekázeň 

- posilovací část – 10 kliků, 20 dřepů 

Běh na čáru 

- žáci běží k 1. čáře a postupně k dalším čárám – poslední žák 20 dřepů 

- žáci skáčou po 1 noze, nazpět po 2. noze na šířku umělého trávníku 

- žáci běží pozadu, a potom popředu, potom běh stranou 

2 Hlavní část hodiny – Fotbal 

- vyučující vybere ze žáků 2 kapitány a každý kapitán si vybírá žáky a sestavuje svůj 

tým (týmy jsou výkonnostně rozdílné) 

- hra 2x10 min, výměna stran po odehrání 10 min, po gólu střídání, nejsou výkopy 

- vyučující jako rozhodčí a upozorňuje žáky na chyby při hře – častěji přihrávat, míč 

hrát na zemi 

3 Závěrečná část hodiny 

- žáci běží 2 okruhy na atletickém oválu 

- posilování – pyramida (30 dřepů a 20 kliků, 20 dřepů a 10 kliků, 10 dřepů a 5 kliků) 

žáci necvičí důkladně 

- žáci se seřazují do řady dle výšky „do pozoru“  
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Příloha 2: Záznamy z vyučovacích hodin ve WZŠ Dobromysl 

Prostředí školy: na chodbách se nachází klavíry, na stole učitele ve třídách jsou 

rozsvícené svíčky, zařízení třídy tvoří prkenná podlaha, dřevěné lavice a židle, dřevěný 

nábytek, proutěné koše na pomůcky, polštářky, obrázky s náboženským motivem. 

Třída: 5. ročník, WZŠ Dobromysl 

Název předmětu: Eurytmie 

Učitel: Učitel eurytmie p. Havrda 

Doba vyučování: Úterý 11,45 – 12,30 

Místo: Eurytmický sál s klavírem 

Učitel eurytmie otevře dveře na chodbu a osloví čekající třídu: „Vstupte 5. třído.“  

Děti vstupují do eurytmického sálu s rukama na hrudi složenýma do kříže. Při klavírní hudbě 

chodí ve velkém kruhu za učitelem eurytmie. 

1. cvičení – děti se postaví do velkého kruhu, učitel eurytmie jim vypráví o pastýři a při 

tom děti cvičí rukama např. zdvihnuté nad hlavou a jdou do menšího kruhu, potom se 

vrací do velkého kruhu a jdou střídavě doleva a doprava 

2. cvičení – labuť – povídání o labuti, která se snáší na jezero, odpočívá a ráno potom opět 

vzlétá – děti jdou při klavírní hudbě z velkého kruhu s rozpaženýma rukama do malého 

kroužku do mírného podřepu a dávají ruce na kolena – jako když labuť skládá křídla 

a zase jdou zpět do velkého kruhu 

3. cvičení – rytmus – dotaz učitele eurytmie, zda děti už znají hymnu olympiády (5. třída 

se vždy účastní olympiády waldorfských škol) 

- učitel eurytmie děti seznamuje s hymnou olympiády – původ v řeckém eposu, 

v recitaci poezie, rytmus dlouhá – krátká – krátká – dlouhá 

- děti při hře na klavír jdou z velkého kruhu do malého kroužku – 1 dlouhý krok – 2 malé 

kroky – 1 dlouhý krok a potom zpět do velkého kruhu – učitel eurytmie při chůzi 

recituje – při pauze na výdech ruce vzpažit 

4. cvičení – seznámení s novou formou – na tabuli je nakreslena pěticípá hvězda 

(pentagram) 

- děti se rozdělí na skupinky 5 dětí  

- učitel eurytmie vysvětluje a názorně ukazuje pozice dětí ve skupince jako v pěticípé 

hvězdě 

- 1 dítě – hlava – 1 cíp hvězdy 

- 2 děti – ruce – 2 cípy hvězdy 

- další 2 děti – nohy – 2 cípy hvězdy 

- učitel eurytmie bez hudby učí děti postupně jednotlivé přechody z jejich pozice na 

pozici dalších dětí dle jeho pokynů: 



5 

 

- „hlava jde do pravé nohy“ 

- „pravá noha jde do levé ruky“ 

- „levá ruka jde do pravé ruky“ 

- „pravá ruka jde do levé nohy“ 

- „levá noha jde do hlavy“ 

- děti se při přechodu mají dívat směrem dopředu a nemají se křížit – přijít do menšího 

kroužku a kroužek se pomalu otáčí a tím děti přechází na určenou pozici 

- děti nacvičují přechody při hře na klavír – aby si zapamatovali, na kterou pozici mají 

přejít – na 1., 2., 3., 4. a 5. stranu hvězdy 

5. cvičení – děti ve velkém kruhu utvoří dvojice – otočí se tváří k sobě a stojí jako vrchol 

trojúhelníku 

- děti přechází bez hudby dle pokynů učitele: „jděte dopředu 3 kroky a potom 3 kroky 

po základně a 3 kroky nazpátek na vrchol“ 

- následuje nácvik s hudbou 

- 1 chlapec říká, že to nepochopil, proto učitel eurytmie vysvětluje a ukazuje dvojici 

znovu jednotlivé přechody 

- učitel eurytmie se ptá ostatních dětí, zda to všichni chápou – vysvětluje, že je lepší 

hned říci, jestli někdo nerozumí – může se znovu vysvětlit a ukázat 

- potom následuje bez hudby nácvik výměny partnerů dvojice ve velkém kruhu 

obloukem – ve směru hodinových ručiček – přesun vnější – proti směru hodinových 

ručiček – přesun vnitřní  

- nejdříve při recitaci „vítání jara – vesele, vesele jaro vítám tě“ nácvik kroků do 

trojúhelníku a přesunu obloukem a potom při klavírní hudbě až do závěru vyučovací 

hodiny 

Závěr hodiny 

- loučení – ve velkém kruhu děti stojí rozkročmo a ruce vzpažené – postoj znamená 

2 trojúhelníky (1. trojúhelník tvoří ruce a 2. trojúhelník nohy) – učitel eurytmie se 

s dětmi loučí se slovy „Světlo proudí vzhůru, tíže k zemi váže“. 

- děti odchází z eurytmického sálu s rukama složenýma na hrudi 

Poznatek: dívky se při cvičení soustředily více než chlapci, celé cvičení se odehrává vždy 

v kruhu 

Dotaz dětem: „Baví vás více eurytmie nebo TV?“  

Odpověď dětí: „Lepší je TV. Nemusíme se tolik koncentrovat jako při eurytmii.“ 
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Třída: 5. ročník, WZŠ Dobromysl 

Název předmětu: Tělesná výchova 

Učitel: Třídní učitelka Hrůzová 

Doba vyučování: Úterý 12,40 – 13,25 

Místo: Tělocvična 

Děti se sejdou v kruhu kolem paní učitelky a ona seznamuje děti s plánem hodiny. 

Hra – farmář a vrány 

- děti klečí v kroužku spolu s učitelkou, učitelka vypráví příběh o svém kamarádovi 

farmáři – „Na farmě na poli rostla kukuřice, farmář si všiml, že každý den trochu 

kukuřice ubylo. Hlídal na poli, ale nikde nikdo. A potom viděl vrány, jak se mu smějí. 

To ony ujídaly kukuřici.“ 

- vysvětlení hry – chytání vran a vrány se bojí strašáka v poli: 

- děti běhají a koho se určený žák „farmář“ dotkne, zůstane stát jako strašák – stoj 

rozkročmo, ruce rozpažené – někdo vás očaruje a někdo jiný potom zase zruší kouzlo 

tím, že další dítě proleze pod strašákem, tak očarované dítě může opět běžet 

- farmář zavolal bratrovi, aby mu pomohl chytat vrány – k farmáři se přidá další žák 

- písknutím učitelky hra končí 

Hra – medúza 

- děti se posadí s učitelkou do malého kroužku a při tlesknutí učitelky se děti postaví na 

čáru na jedné straně tělocvičny – učitelka vysvětluje, že čára je krásná zlatavá pláž a vy 

cítíte, jak se vás moře dotýká, potom je hluboké moře a na druhé straně tělocvičny je 

zase na čáře pláž 

- v moři žije velká medúza a stále chytá nějakou potravu 

- medúza = učitelka stojí uprostřed tělocvičny jako v moři a točí provazem, na jehož konci 

je uvázán gumový kroužek a volá „stateční námořníci vyplujte na moře a já si vás dám 

k večeři“ – děti běží na druhou čáru, a ten kdo bude medúzou chycen = koho se dotkne 

gumový kroužek, postaví se „do krabičky“ – místo vyhrazené u stěny tělocvičny – místo 

jen pro 4 hráče, a proto když se krabička naplní 4 dětmi, tak další chycené dítě vysvobodí 

prvního chyceného a ten může jít opět do hry  

- veliká radost všech dětí při vysvobození chycených dětí z krabičky 

- děti při hře zcela nadšené – ukázněné – žádné napomínání – křik pouze v rámci hry 

- dle mého názoru tato hra děti nejvíce zaujala 
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Házení míčů na medicinbaly 

- děti jdou pro pomůcky – míče (různé: molitanové, volejbalové, basketbalové, 

medicinbaly) a 2 lana  

- uprostřed tělocvičny děti postaví 1 velký černý medicinbal a 2 menší zelené medicinbaly  

- z lan ohraničí hřiště a utvoří 2 družstva (1 družstvo chlapců a 1 družstvo dívek)  

- družstvo stojí za lanem a hází míče na medicinbaly umístěné uprostřed tělocvičny 

a snaží se medicinbaly trefou posunout za lano na straně soupeře 

- chlapci hrají jen 4, ale mají převahu nad děvčaty – zelené medicinbaly chlapci brzy 

posunuli za lano družstva dívek 

- 3. medicinbal se nepodařil ani jednomu družstvu posunout za lano soupeře 

- poděkování v kruhu od paní učitelky dětem, že bojovaly čestně a děti uklidily pomůcky 

Skákání přes lano 

1. děti utvořily 1 zástup za sebou 

- učitelka a žák drželi natažené lano asi 10 cm nad zemí 

- děti skáčou přes lano volným způsobem 

- děti skáčou přes lano pravou nohou napřed 

- děti skáčou přes lano levou nohou napřed 

- učitelka upozorňuje, aby děti dávaly pozor na pokyny – vlevo – vpravo  

 

2. děti utvořily 2 zástupy  

- dvojice dětí má vyběhnout současně – děti by měly na sebe počkat 

- lano dáno výše – asi 30 cm nad zemí 

- když lano přeskočí, oběhnou učitelku nebo žáka a znovu se zařadí do zástupu 

 

3. děti utvořily 1 zástup u jedné stěny tělocvičny 

- ukázka učitelky – skok nůžky 

- dítě vybíhá od značky a skáče přes lano z pravé strany (první – pravá noha) a potom 

z levé strany (první – levá noha) 
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Třída: 6. ročník, WZŠ Dobromysl 

Název předmětu: Tělesná výchova 

Učitel: Třídní učitelka Doubravová 

Doba vyučování: Úterý 12,40 – 13,25 

Místo: Tělocvična 

Hra – WALL (co nejrychleji se dotknout zdi) 

1. vysvětlení hry – děti klečí v kruhu – při slově „wall – zeď“ a tlesknutí učitelky – děti se 

rozběhnou z kruhu a dotknou se stěny tělocvičny 

 

2. při slově „hlouček“ a tlesknutí učitelky děti běží opět do kroužku – naučit se vytvořit kruh 

ve stoje špičkami nohou všech dětí 

 

3. potom se učitelka přemístí na jiné místo a děti při dalším tlesknutí a slově „hlouček“ 

doběhnou k ní a buď si stoupnou si do kroužku, nebo si kleknou – „hlouček“ je vždy tam, 

kde je učitelka 

Závod – jednoduchý štafetový 

- rozdělení dětí do 4 družstev podle počítání 1, 2, 3, 4: 

- vysvětlení učitelky – nejde o 1. místo, ale o nejlepší výkon  

1. štafeta – tlesknutí 

- dítě z každého družstva doběhne k protější zdi a vrátí se do družstva, předá štafetu 

tlesknutím do dlaně 

2. štafeta – 1 míček 

- učitelka rozmístí pomůcky – vytýčí dráhu běhu a štafetu – míček 

- dítě, které běží, přendá míček z daného místa na místo následující a zařadí se do družstva 

- další běžící dítě vrátí míček na původní místo 

- když se míček z místa odkutálí, dítě musí znovu položit na určené místo 

3. štafeta – 2 míčky 

- dítě, které běží, vzájemně prohodí míčky – první míček položí na místo druhého míčku 

a druhý míček umístí na místo prvního míčku 

- děti při závodu se povzbuzují, radí se a upozorní, když se míček odkutálí z určeného 

místa  

- při ukončení jednotlivých štafet není určeno pořadí družstev – není vítěz ani poražený 
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Hra kočka s myší 

- děti se rozmístí po tělocvičně, sednou si s nataženýma nohama (důležité); mohou, ale 

nemusí se opřít o ruce 

- učitelka vybere dítě, které bude „kočkou“ a dítě, které bude „myší“ 

- dítě „myš“ - utíká před dítětem „kočkou“, když některému z dětí přeskočí natažené nohy 

a posadí se místo dítěte, stane se z dítěte „kočka“ a ta honí „myš“, která se změnila 

z předchozí kočky  

- když se dotkne kočka myši při běhu, tak se role obrací 

- děti sledují hru a zapomínají mít natažené nohy 

- upozornění – pozor – při běhu nešlápnout ostatním dětem na ruce a nohy 

- obměna hry: 2 kočky a 2 myši – kočka honí jen tu vlastní myš, rychlé změny – náročné 

na pozornost 

Hra – nehoda 

- učitelka si nejdříve klekne s dětmi do kruhu a ptá se dětí na různé věci, co se komu 

přihodilo = nehody, děti se hlásí a vypráví o nehodách např. na kole, na lyžích, potom 

učitelka spolu s vybranými dětmi rozloží 6 podložek po tělocvičně – čtverec 1x1 m 

- vysvětlení hry: dítě „nehoda“ (skřípnutí prstu do dveří) – běží a chytá děti – běhat se může 

po celé tělocvičně kromě rozložených podložek – čtverců = nemocnice 

- když je dítě chycené (postihla ho nehoda) – dítě si lehne na záda a další 2 děti ho uchopí 

za ruce a nohy a položí ho na podložku – odnesou ho do nemocnice – dítě se uzdraví 

a znovu se zapojí do hry 

- dotazy dětí: když nesou nemocného do nemocnice, zda je může chytit „nehoda“ 

- odpověď učitelky: ne, děti jsou chráněny před nehodou  

- učitelka vybírá dítě, které bude nehoda = pád z kola 

- během hry ukázka učitelky – jak zraněného opatrně pokládat na podložku – vysvětlení, 

že záda jsou důležitá část těla 

- děti, které přinesly podložky na začátku hry, tak je na konci hry odnáší 

- v závěru hry spontánní potlesk dětí 

Závěr: děti jsou seznámeny se soutěživostí, ale soutěživost není cílem waldorfské 

pedagogiky 
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Příloha 3: Porovnání obsahu učiva tělesné výchovy v ZŠ Mýto a WZŠ Dobromysl 

ZŠ Mýto WZŠ Dobromysl 

1. stupeň – 2. období (3. – 5. ročník) 1. stupeň – 2. období (4. – 5. ročník) 

Činnosti ovlivňující úroveň  

pohybových dovedností 

Činnosti ovlivňující úroveň 

 pohybových dovedností 

ATLETIKA – základní pojmy 

- základní disciplíny, části běžecké dráhy, 

skokanských sektorů, pomůcky pro 

měření výkonů, úpravu sektorů 

- základní techniky běhů, skoků a hodů 

- startovní povely 

- základní způsoby měření a zápis výkonů 

 

Běh 

- průpravná cvičení pro běžeckou rychlost 

a vytrvalost 

- běžecká abeceda 

- nízký start z bloků, polovysoký start 

- rychlý běh na 60 m 

- vytrvalý běh na dráze 600-800 m 

Skok 

- průpravná cvičení pro odrazovou sílu a 

obratnost 

- skok do dálky z rozběhu – rozměření 

rozběhu 

- skok do výšky z krátkého rozběhu 

Hod 

- průpravná cvičení pro hod míčkem 

- hod míčkem z chůze, rozběhu 

- spojení rozběhu s odhodem 

Základy atletiky 

- rychlý běh, 

- starty, 

- motivovaný vytrvalostní běh, 

- skoky do dálky  

- skoky do výšky, 

- hod míčkem 

 

 

 

5. ročník 

Příprava na olympiádu waldorfských 

škol. 

 

GYMNASTIKA – základní pojmy 

- základní cvičební polohy, postoje a 

pohyby paží, nohou, trupu, názvy nářadí a 

náčiní 

- základní záchrana a dopomoc při cvičení 

Základy gymnastiky 

- průpravná cvičení na nářadí jako hra 

- postupný přechod k jednotlivým cvikům, 

- kombinace různých druhů nářadí, 

- rovnovážná cvičení 
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- průpravná cvičení pro pohyblivost, 

rychlost, obratnost, sílu a koordinaci 

pohybů 

 

Akrobacie 

- kotoul vpřed a vzad a jeho modifikace 

- průpravná cvičení pro stoj na rukou a stoj 

na rukou (s dopomocí) 

- akrobatické kombinace 

Přeskok  

- průpravná cvičení pro nácvik 

gymnastického odrazu z můstku 

- skrčka přes kozu našíř odrazem z můstku 

- roznožka přes kozu našíř odrazem 

z můstku 

Lavička (kladinka) 

- chůze bez dopomoci a s obměnami 

Šplh na tyči, na laně 

- průpravná cvičení pro šplh 

- šplh na tyči a na laně do výšky 4 m 

 

Akrobacie 

- kotoul vpřed a vzad – vše s dopomocí, 

- stoj na rukou a přemet stranou – vše 

s dopomocí  

- hra 

 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ 

GYMNASTIKA 

- základy estetického pohybu těla, změny 

poloh, obměny tempa a rytmu 

- základní tance založené na taneční chůzi, 

běhu, na kroku poskočném, přísuvném, 

přeměnném 

- základní taneční krok: 2/4 rytmus a3/4 

rytmus 

- základní cvičení s náčiním 

 

Rytmické a kondiční formy cvičení 

dle podmínek školy 

Bothmerova gymnastika 

- od kruhových her k vlastnímu cvičení, 

 4. ročník: ¾ rytmus, 

 5. ročník: 4/4 rytmus  

- rytmická obměna mezi lehkými a 

těžkými skoky, 

- tance v daných rytmech 

- cvičení se švihadlem, míčem a drobným 

náčiním – rytmicky, s obměnami v lehkých 

kombinacích 
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POHYBOVÉ HRY – základní pojmy 

- funkce her, pravidla a používané náčiní 

- variace her 

- využití přírodního prostředí pro hry 

- bezpečnost při hrách 

Od jednoduchých pohybových her 

(přípravných) přechod k hrám s 

jednoduchými pravidly ve skupině 

Pohybové hry: 

- honičky s náčiním a s překážkami 

- krátké štafety propojené s fantazií 

- běžecké hry 

SPORTOVNÍ HRY – základní pojmy  

- označení a vybavení hřišť, 

- základní role ve hře,  

-pravidla zjednodušených her 

- základní organizace utkání  

- vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry 

Vlastní nácvik 

- přihrávka jednoruč, obouruč, vrchním 

nártem (po zemi, obloukem) 

- chytání míče jednoruč, obouruč, tlumení 

míče vnitřní stranou nohy 

- vedení míče (driblingem, nohou) 

- střelba jednoruč, obouruč na koš, střelba 

vnitřním nártem na branku z místa a za 

pohybu 

- průpravné sportovní hry 

- základní spolupráce ve hře 

Základy sportovních her 

- házení a chytání míče, 

- manipulace s pálkou a jiným herním 

náčiním 

- jednoduché formy míčových her a 

přechod k hrám s jednoduchými pravidly: 

vybíjená, košíková, přehazovaná, házená, 

florbal, pálkovaná 

 

ÚPOLY 

 - přetahy a přetlaky 

- zdůraznění významu vhodné aktivní 

obrany a přípravy na ni 

Průpravné úpoly 

- přetahy a přetlaky 

 

PLAVÁNÍ  

(základní plavecká výuka)  

- hygiena plavání, 

- adaptace na vodní prostředí, 

- základní plavecké dovednosti, 

- 1 plavecký způsob (plavecká technika) 

Plavání 

- základní plavecké dovednosti, 

- jeden plavecký způsob (plavecká 

technika),  

- prvky sebezáchrany a dopomoci 

tonoucímu 
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BRUSLENÍ 

- hry na ledě 

- základní techniky pohybu na bruslích, 

- bezpečnost, riziko pohybu na přírodní 

zamrzlé ploše 

- průpravná cvičení 

Bruslení  

- hry na ledě, 

- základní techniky pohybu na bruslích  

(dle podmínek školy a zájmu žáků) 

 

TURISTIKA 

- přesun do terénu a chování v dopravních 

prostředcích při přesunu 

- chůze v terénu, táboření, 

- ochrana přírody 

 

Turistika a pobyt v přírodě 

- přesun do terénu a chování v dopravních 

prostředcích při přesunu, 

- chůze v terénu, táboření, 

- ochrana přírody 

Další pohybové činnosti 

- dopravní výchova na dětském dopravním 

hřišti (3. a 4. ročník) 

 

Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující zdraví 

Průpravná, kondiční, koordinační, 

kompenzační, relaxační a vyrovnávací 

cvičení 

- základní pojmy spojené s jednotlivými 

druhy cvičení, osvojovanými činnostmi, 

základními polohami a pohyby 

- správné držení těla při práci vsedě, ve 

stoje, při zvedání břemen 

- význam soustředění při cvičení 

Korektivní a speciální vyrovnávací 

cvičení  

-jako prevence zařazené do přípravy před 

pohybovou činností nebo do uklidnění po 

zátěži 

Průpravná a relaxační cvičení 

- techniku speciálních cvičení koriguje 

podle obrazu v zrcadle nebo podle pokynů 

učitele 

 

2. stupeň 2. stupeň 

Činnosti ovlivňující úroveň 

 pohybových dovedností 

Činnosti ovlivňující úroveň  

pohybových dovedností 

ATLETIKA  

- pojmy olympijské disciplíny 

- základní pravidla atletických disciplín 

- základy techniky disciplín 

- průpravná cvičení pro atletické činnosti 

(běh, skoky, hody), 

- základy evidence výkonů 

Atletika 

- rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v 

terénu, základy překážkového běhu,  

- skok do dálky a do výšky,  

- hod míčkem a granátem,  

- vrh koulí 
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SPORTOVNÍ HRY 

- úkoly vyplývající z herních funkcí a rolí 

ve hře 

- význam her pro rozvoj herních činností 

- základní pravidla sportovních her 

- příprava a organizace utkání, úprava hřišť 

- sportovní hry: kopaná, basketbal, florbal, 

odbíjená, nohejbal 

Sportovní hry 

- míčové hry, přehazovaná, vybíjená, 

košíková, odbíjená, házená, kopaná, 

pálkovaná, florbal (2 hlavní hry dle výběru 

školy)  

- herní činnosti jednotlivce,  

- herní kombinace a systémy, 

- utkání dle zjednodušených pravidel 

GYMNASTIKA  

- pojmy, odvozené cvičební polohy 

- záchrana a dopomoc 

- akrobacie, přeskok, hrazda, kruhy, šplh, 

kladina 

- rytmická a kondiční gymnastika 

 

Gymnastika 

- akrobacie, přeskoky: koza, švédská 

bedna, cvičení s náčiním a na nářadí: 

hrazda, kruhy, kladina, trampolína, 

- šplh na tyči a na laně 

- rytmická cvičení – základy rytmické 

gymnastiky, cvičení s náčiním; kondiční 

formy cvičení pro daný věk žáků;  

- tance   

Bothmerova gymnastika 

Žonglování 

 

ÚPOLY 

 - přetahy, přetlaky, odpory, pády 

- zdůraznění významu vhodné aktivní 

obrany a přípravy na ni 

Úpoly  

- přetahy a přetlaky, odpory a pády,  

-základy sebeobrany a bojových umění 

PLAVÁNÍ 

- význam plaváni pro zdraví a regeneraci 

- základní plavecké disciplíny, 

- další plavecký způsob 

- rozvoj plavecké vytrvalosti 

- záchrana tonoucího 

 

Plavání 

(dle podmínek školy)  

- zdokonalovací plavecká výuka  

- další plavecké dovednosti  

- další plavecký způsob,  

- dovednosti záchranného plavání,  

- prvky zdravotního plavání a plaveckých 

sportů 

BRUSLENÍ 

- jednoduché prvky při jízdě – jízda vpřed 

a vzad, obraty, zastavení, změna směru 

Bruslení 

(dle podmínek školy) 

- jednoduché prvky při jízdě  
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LYŽOVÁNÍ  

(dle možností školy) 

- osvojení sportu na horách 

- jednoduché prvky při jízdě – pluh, 

základní oblouk, oblouk z přívratu vyšší 

lyží 

 

Lyžování, snowboarding  

(dle podmínek školy)  

- běžecké, sjezdové lyžování, jízda na 

snowboardu, 

- lyžařská turistika 

- jízda na vleku 

TURISTIKA 

- přežití v přírodě, 

- orientace v mapě, 

- ukrytí, nouzový přístřešek, 

- zajištění vody, potravy a tepla 

- první pomoc 

- základy orientačního běhu 

Turistika a pobyt v přírodě 

- příprava akce a přesun do terénu s 

pravidly bezpečnosti silničního provozu v 

roli chodce a cyklisty, 

- chůze se zátěží v mírně náročném terénu,  

- táboření a ochrana přírody, 

- základy orientačního běhu 

ČLOVĚK A SPORT 

- pohybové aktivity pro zdraví  

- pojmy osvojovaných činností  

-základní pojmy spojené s jednotlivými 

druhy cvičení 

- jednotlivé druhy cvičení a jejich použití 

v denním režimu 

Rekreační a výkonnostní sport, sport 

dívek a chlapců 

 

Pohybové hry – s různým zaměřením; s 

náčiním i bez náčiní, 

- netradiční pohybové hry a aktivity 

 Další pohybové činnosti: 

První pomoc při TV a sportu  

- v různém prostředí a klimatických 

podmínkách, 

- improvizované ošetření poranění a odsun 

raněného 

 

Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující zdraví 

Průpravná, kondiční, koordinační, 

kompenzační, relaxační a vyrovnávací 

cvičení 

- rychlostně silová cvičení 

- protahovací a napínací cvičení (strečink)  

 

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, 

relaxační a jiná zdravotně zaměřená 

cvičení 
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Příloha 4: Skupinový záznam testových výsledků 

SKUPINOVÝ ZÁZNAM TESTOVÝCH VÝSLEDKŮ – UNIFITTEST 6-60 

 

škola    ZŠ MÝTO  ročník ....................  datum ................................. 

Příjmení  

a  

jméno 

 

Věk T1 

Skok  

daleký 

(cm) 

1.pokus 

T1  

Skok  

daleký 

(cm) 

2.pokus 

T1  

Skok 

daleký 

(cm) 

3.pokus 

T2 

Leh 

 – sed 

(počet) 

T3 a) 

Běh  

po 

dobu  

12 min 

(min) 

T4 

Člunkový 

běh  

4x10 m 

(s) 

1. pokus 

T4 

Člunkový 

běh  

4x10 m 

(s) 

2. pokus 
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Příloha 5: Individuální záznam testových výsledků 

INDIVIDUÁLNÍ ZÁZNAM TESTOVÝCH VÝSLEDKŮ 

Škola:...................................................... Třída:........................ Datum:.......................................... 

Jméno a příjmení:.........................................................................................................Věk:........................ 

TEST 1. pokus 2.pokus 3.pokus  

T1 

Skok daleký 

Výkon v m - DOPLNIT 

    

T1  

Skok daleký 

body 

    

T2 

Leh – sed 

Výkon – počet - DOPLNIT 

  

T2 

Leh – sed 

body 

  

T3 

Běh po dobu 12 min 

Výkon v m - DOPLNIT 

  

T3 

Běh po dobu 12 min 

body 

  

 1. pokus 2. pokus 

T4 

Člunkový běh 4x10 m 

Výkon v s - DOPLNIT 

  

T4 

Člunkový běh 4x10 m 

body 

  

 

CELKEM BODY za všechny testy: 

Testový výsledek: Výrazně podprůměrný 

 Podprůměrný 

 Průměrný 

 Nadprůměrný 

 Výrazně nadprůměrný 
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Příloha 6: Fotografie ze ZŠ Mýto 

Náslech TV 5. ročník Test T 1 – Skok daleký z místa snožmo 

  

 

Náslech TV 6. ročník (chlapci) Test T 2 – Leh-sed opakovaně 

  

 

Náslech TV 6. ročník (chlapci)  Test T 3a – Běh po dobu 12 min 
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Příloha 7: Fotografie z WZŠ Dobromysl 

Náslech TV 5. ročník Náslech TV 6. ročník 

  

 

Náslech Eurytmie Bothmerova gymnastika 

  

 

Test T 4-1 – Člunkový běh 4x10 m Test T 2 – Leh-sed opakovaně 
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Příloha 8: Co se učí ve waldorfské škole 
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Příloha 9: Potvrzení ZŠ Mýto 
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Příloha 10: Potvrzení WZŠ Dobromysl 

 

 


