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Cíle předmětu, obsah cvičení a přednášek: 

- uvést studenty do problematiky základní, rytmické a sportovní gymnastiky 

• gymnastické názvosloví  
• zásady správného držení těla  
• sestavení rušné a průpravné části vyučovací jednotky TV bez náčiní i s náčiním  
• zásobník cvičení uvolňovacích, protahovacích a posilovacích  
• cvičení  jednotlivců a dvojic bez náčiní, s náčiním nebo s využitím nářadí  
• sestavení jednoduché rytmické sestavy nebo tanečku  
• možnosti využití hudebního doprovodu v hodinách TV na 1. stupni ZŠ  
• názvosloví cvičení na náářadí  
• prvky specializované gymnastické průpravy  
• základní cvičební tvary sportovní gymnastiky, jejich technika, metodika nácviku a 

možnosti a způsoby dopomoci a záchrany  

- uvést studenty do problematiky teorie tělesných cvičení 

• anatomicko fyziologické podklady správného držení těla  
• tělesný pohyb, tělesná cvičení  
• pohybové schopnosti - struktura, diagostika, metody rozvoje  
• motorický vývoj  
• ontogeneze motoriky  

Požadavky na studenta: 

• aktivní účast na cvičeních  
• průběžné plnění zápočtových požadavků  
• úspěšné složení písemné zkoušky  

 



ZÁPOČTOVÉ POŽADAVKY: 

- test gymnastického názvosloví (názvoslovný popis předloženého grafického záznamu 
polohy těla a jeho částí) 

- písemná příprava rušné a průpravné části vyučovací jednotky tělesné výchovy pro 1. stupeň 
ZŠ a její praktická prezentace 

- písemná příprava "tanečku" nebo pohybové sestavy s hudebním doprovodem  a jeho 
praktická prezentace 

- přeskoky přes švihadlo odrazem snožmo bez meziskoku 10x vpřed, 10x vzad 

- praktická prezentace cvičebních tvarů sportovní gymnastiky a předvedení dopomoci 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA: 

- anatomie podpůrně pohybového aparátu - začátek, úpon a funkce vybraných svalů 

- 10 - 15 otázek teorie tělesných cvičení 
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