
Průřezová témata - Tělesná výchova 1. – 5. ročník 
 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

Osobnostní rozvoj 
Rozvoj schopností poznávání 
Rozvoj pohybových reakcí na sluchové a zrakové podněty, rozvoj pozornosti při získávání nových poznatků, cvičení soustředění při sportovních 
výkonech a hrách, rozvoj pohybové paměti, procvičování co nejsprávnějšího a nejrychlejšího řešení herních situací. 
Sebepoznání a sebepojetí 
Při nácviku pohybových dovedností poznávání svých pohybových možností.  
Seberegulace a sebeorganizace 
Cvičení sebekontroly  při rozcvičkách a při relaxačních cvičeních, sebeovládání při hrách a soutěžích v duchu fair play , cvičení vůle při běhání a 
při zdokonalování se v dalších pohybových dovednostech. Plánování osobních cílů při plnění atletických disciplin vzhledem k minulým 
výkonům žáka. Možnost využití volného času ke zlepšování  pohybových dovedností žáka. 
Psychohygiena 
Vedení k pozitivnímu naladění mysli a dobrému vztahu k sobě samému.Chápání pohybu jako radosti a pozitivní věci pro zdraví a mé tělo. 
Vyrovnání se s problémy při malých nebo velkých pohybových vlohách v rámci třídního kolektivu.   
Kreativita 
Rozvoj herní kreativity, vyjádření hudby pohybem při rytmické gymnastice a   v 5. ročníku samostatná příprava a  vedení rozcvičky. 
Sociální rozvoj 
Poznávání lidí 
Vzájemné poznávání se ve třídním kolektivu, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech například při výběru spoluhráčů 
k různým druhům pohybových her zaměřených na  silu, rychlost, vytrvalost, obratnost, rozumovou bystrost a znalosti.  
Mezilidské vztahy 
Péče o dobré vztahy ve třídě, oslovování spolužáků a spolužaček křestními jmény, při řešení konfliktů při TV se dívat na vše i očima druhého, 
učit se povzbuzovat ostatní k dosažení lepších výkonů, fandit jim a přát jim zlepšení. Umět uznat porážku  například podáním ruky soupeři. 
Nesvalovat vinu  za neúspěch na někoho jiného,spíše hledat co jsem měl udělat lépe já. Učit se své spoluhráče spíše chválit a hecovat než kárat. 
Snažit se udržovat týmový duch při hrách a soutěžích. Naučit se uznávat autoritu rozhodčích při hrách a na soutěžích. 
Komunikace 
Zdokonalování se ve verbální i neverbální komunikaci. Slušná omluva, procvičování rychlé a účinné komunikace se spoluhráči při hrách a 
soutěžích., rozvoj slovní zásoby při komunikaci ve sportovní terminologii, chápání gest učitele jako rozhodčího. 
Kooperace a kompetice 



Naučit se spolupracovat při hrách, neprosazovat jen sebe, umět posoudit a udělat to, co je nejlepší pro družstvo. 
Morální rozvoj 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj dovedností pro řešení problémů a rozhodování v různých herních situacích v duchu fair play. 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Žáci se učí uznávat zdraví jako nejvyšší hodnotu,proto se učí opatrovat své zdraví i zdraví všech okolo i za cenu ztráty vítězství. Učí se přiznat 
podle pravdy, odsuzovat nefair chování a hru. Při soutěžích a hrách se rozvíjí cit pro spravedlnost a umění respektovat soupeře i rozhodčího. Žáci 
se učí nezištně pomáhat spolužákům i učiteli, například při nošení pomůcek… 
 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Občanská společnost a škola 
Občan, občanská společnost a stát 
Formy participace občanů v politickém životě 
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
Dodržování demokratického způsobu řešení problémů a konfliktů při tělesné výchově – „Když se mi něco nelíbí mohu se ozvat, ale slušně.“ 
 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
Evropa a svět nás zajímá 
Objevujeme Evropu a svět 
Rozvoj zájmu žáků o sport v Evropě i ve světě. Příklady našich úspěšných  sportovců začleněných do týmů v různých zemích. Setkávání 
sportovců na mezinárodních soutěžích – ME, MS a OH.  
Jsme Evropané 
 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Kulturní diference 
Respektování cizinců a příslušníků různých etnických skupin i při tělesné výchově. 
Lidské vztahy 
Dodržování pravidel  slušného chování vůči všem spolužákům i učiteli, využití tělesné výchovy při zapojení žáků z odlišného kulturního 
prostředí do kolektivu třídy. 
Etnický původ 
Multikulturalita 
Princip sociálního smíru a solidarity 



Vedení k nekonfliktnímu životu ve třídě jejíž součástí jsou i cizí státní příslušníci nebo členové jiných etnických skupin a to i při tělesné výchově 
a sportu.  
 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Ekosystémy 
Využívání kterých ekosystémů k aktivnímu odpočinku člověka.Význam těchto ekosystémů pro relaxaci člověka žijícího v ekosystému města 
Využívání některých ekosystémů při výuce v tělesné výchově. ( les – vycházky, cyklistické výlety, pole a louky – hry a přespolní běh )  
Základní podmínky života 
Voda jako jedna ze základních podmínek života – význam dodržování pitného režimu, hlavně při sportovních aktivitách. Žáci se učí nacházet pro 
sport a rekreaci  vhodné prostředí – v zeleni, v lese, tam kde je čisté ovzduší. 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
Dbáme na to abychom při našich sportovních akcích ( turistické výlety do hor, cyklistické výlety, vycházky, branná cvičení, dny první pomoci, 
přespolní běhy,…) neničily přírodu. 
Vztah člověka k prostředí 
 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Tematické okruhy receptivních činností: 
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
stavba mediálních sdělení 
vnímání autora mediálních sdělení 
fungování a vliv médií ve společnosti 
Tematické okruhy produktivních činností: 
tvorba mediálního sdělení 
práce v realizačním týmu 
 


