VzdČlávací oblast :
Vyuþovací pĜedmČt:

Volitelný pĜedmČt– ýlovČk a zdraví
Plavání

Charakteristika pĜedmČtu:
VzdČlávací obsah:
Základem vzdČlávacího obsahu volitelného pĜedmČtu Plavání je vzdČlávací obsah vzdČlávacího oblasti z RVP ýlovČk a zdraví,
vzdČlávacího oboru TČlesná výchova pro 2. stupeĖ.
ýasová dotace:
6. roþník – 2 hodiny
7. roþník – 2 hodiny
8. roþník – 2 hodiny
9. roþník – 2 hodiny

Cíl vyuþovacího pĜedmČtu:
VzdČlávání v této vzdČlávací oblasti smČĜuje k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí žákĤ tím, že vede žáky k:
y
propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahĤ se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.
y
aktivnímu zapojování do þinností podporujících zdraví a do propagace zdravotnČ prospČšných þinností ve škole i v obci
Organizace výuky:
Výuka probíhá v plaveckém areálu, na plavecký výcvik a z výcviku jsou žáci dopravováni pod dohledem vyuþujících. V pĜípadČ,
že se jedná o 1. vyuþovací hodinu, žáci se scházejí s vyuþujícím u plaveckého areálu, v pĜípadČ, že se jedná o koncovou hodinu,
žáci odcházejí po skonþení výuky domĤ sami (vždy jsou na tuto skuteþnost písemnČ zákonní zástupci žákĤ upozornČni na poþátku
školního roku a dají k ní souhlas svým podpisem). Výcviku v bazénu je rovnČž pĜítomen alespoĖ jeden z trenéru basketbalu.
Výchovné a vzdČlávací strategie pro rozvoj kompetencí žákĤ
- viz povinný vyuþovací pĜedmČt TČlesná výchova
PrĤĜezová témata
- viz povinný vyuþovací pĜedmČt TČlesná výchova
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VzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu Plavání
Oþekávané výstupy z RVP: žák
ýINNOSTI OVLIVĕUJÍCÍ ZDRAVÍ
¾ aktivnČ vstupuje do organizace svého pohybového režimu, nČkteré pohybové þinnosti zaĜazuje pravidelnČ a s konkrétním
úþelem
¾ usiluje o zlepšení své tČlesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
¾ samostatnČ se pĜipraví pĜed pohybovou þinností a ukonþí ji ve shodČ s hlavní þinností -zatČžovanými svaly
Uþivo
y
význam pohybu pro zdraví - rekreaþní a výkonnostní sport, sport dívek a chlapcĤ
y
zdravotnČ orientovaná zdatnost - rozvoj ZOZ, kondiþní programy, manipulace se zatížením
y
prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí - prĤpravná, kompenzaþní, vyrovnávací, relaxaþní a jiná
zdravotnČ zamČĜená cviþení
y
hygiena a bezpeþnost pĜi pohybových þinnostech
ýINNOSTI OVLIVĕUJÍCÍ ÚROVEĕ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
¾ zvládá v souladu s individuálními pĜedpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvoĜivČ je aplikuje ve hĜe, soutČži, pĜi
rekreaþních þinnostech
¾ posoudí provedení osvojované pohybové þinnosti, oznaþí zjevné nedostatky a jejich možné pĜíþiny
Uþivo
y
plavání - hygiena plavání, adaptace na vodní prostĜedí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký zpĤsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
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Naformátováno: Odrážky a
þíslování

6. roþník

7. roþník

8. roþník

9. roþník

ZÁěÍ
ěÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

BěEZEN

DUBEN

KVċTEN

hygienické návyky,
hry ve vodČ,
splývání,
dýchání do vody

hygienické návyky,
hry ve vodČ,
opak.stylu kraul,znak

kontrola hygienických návykĤ,hry,
záchrana tonoucího,
opak. stylu kraul,znak,prsa

technika kraulu rozloženČ- oprava
chyb
startovní skok

nácvik kotoulové obrátky,
startovní skok,
nácvik stylu prsa- rozloženČ

zdokonalení obrátky,individuální
výbČr zpĤsobu obrátky s ohledem
na zvládnutí techniky

splývání,
nácvik kraulu-rozloženČ,
nácvik dýchání u kraulu
startovní skok-nácvik

obrátka-rychlost,
plavání pod vodou,
kraul-prodlužování tratČ

procviþení stylu prsa-dĤraz na
rytmus dýchání,oprava chyb /šikmý
stĜih/,
prsaĜská obrátka

prĤpravná cviþení ke stylu
motýlek,
kompenzace znak,
pravidla závodního plavání

kraul- zdokonalování stylu,rytmus dýchání,
nácvik obrátky

orientace ve vodČ i pod vodou,
vytrvalost-prodlužování tratČ u
kraulu,
záchrana tonoucího

obratnost ve vodČ-vlnČní,plavání
pod vodou,
pravidla vodního póla

nácvik stylu motýlek/delfín/,
nácvik dýchání-rytmus,
zvládnutí 50 m motýlek

50 m volný zpĤsob,
nácvik stylu znak- rozloženČ,
technika obrátky u znaku, startovní skok

zdokonalení stylu znak-plynulost
pohybu paží,nohou,oprava chyb

zdokonalení stylu prsa-rytmus
dýchání s ohledem na prodlužování
tratČ,
záchrana tonoucího-návik

skoky do vody,
polohové štafety,
zvyšování rychlosti plavání

orientace ve vodČ i pod vodou,cviþení obratnosti,
zdokonalení stylu kraul,znak

cviþení obratnosti,
kotouly,obraty kolem podélné i
pĜíþné osy tČla,
kraul- prodlužování délky tratČ

štafetové soutČže-kraul,znak,prsa,
krátké tratČ- rytmus dýchání,
zvyšování rychlosti plavání

zvládnutí dlouhých tratí / kraul,
znak , prsa /
dĤraz na styl a správný rytmus
dýchání

skoky do vody,
zdokonalení startovního skoku,
kraul,znak-procviþení,
plavání pod vodou
zdokonalování stylu kraul,znak
obratnostní cviþení,
mČĜení 100 m

kraul,znak-prodlužování tratČ,
dĤraz na techniku a správné
dýchání,
obratnost ve vodČ
cviþení rychlosti- štafety na krátké
tratČ,
opakování start.skokĤ,obrátky,
mČĜení 100 m

obrátka-zdokonalení
vytrvalostní plavání s ohledem na
kondici

oprava chyb – vnímání a rozlišení
chyb,
samostatné organizování soutČže

oprava chyb u stylu kraul,znak,prsa,
individuální zdokonalení stylĤ,
mČĜení 100m

individuální procviþování stylĤ,
soutČže dovedností,
závČreþné mČĜení

organizace hodin,
hygiena,
hry ve vodČ,
nácvik dýchání do vody
skoky do vody
hry pod vodou,
dýchání do vody,
splývání,
potápČní-otevĜené oþi

ýERVEN
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