
Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: Telesná a športová výchova 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Dĺžka štúdia 5 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 5. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník 5.A, 5.B, 5.C KOL, KAC/KAC, KOL/KOL, MAL 

6. ročník 6.A, 6.B MAL, KOL/MAL, KOL 

7. ročník 7.A, 7.C KOL, MAL/MAL, KOL 

8. ročník 8.A, 8.B, 8.M KOL, MAL/KOL, MAL/MAL, KOL 

9. ročník 9.A, 9.B, 9.M KAC, KOL/KAC,KOL/KAC,KOL 

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 2 2 

6. ročník 2 2 

7. ročník 2 2 

8. ročník 2 2 

9. ročník 2 2 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a 

sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, 

zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i 

v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o 

zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov. 

 

CIELE PREDMETU 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom 

rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a 

upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú 

pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o 

zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich 

záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu 

schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie.  

Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových a predmetových 

kompetencií:  

 
Pohybové kompetencie  

 Žiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb.  

 Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a zlepšenie 

zdravia.  

 Žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach 

telesnej výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase.  

 

Kognitívne kompetencie  

 Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so 

zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia.  

 Žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov.  

 Žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti.  

 Žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru.  

 Žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote.  

 Žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja 

podľa daných noriem.  

 Žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí.  

 Žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti.  

 Žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie.  



 Žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus.  

 

Komunikačné kompetencie  

 Žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať.  

 Žiak používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľno- časových 

aktivít.  

  

Učebné kompetencie  

 Žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu.  

 Žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako 

prevenciu pred zranením.  

 

Interpersonálne kompetencie 

 Žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným.  

 Žiak efektívne pracuje v kolektíve.  

 Žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe 

 Žiak sa vie správať empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových 

činností, ale i v živote.  

 

Postojové kompetencie  

 Žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti.  

 Žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality 

súpera.  

 Žiak dodržiava princípy fair-play.  

 Žiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity.  

 Žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných 

predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody.  

 

 

 

OBSAH PREMETU 

Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý tvoria základné 

poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej životospráve, 

športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení a pohybové prostriedky. V 

predmete telesná a športová výchova sú rozdelené do štyroch modulov.  

 

1. Zdravie a jeho poruchy  

2. Zdravý životný štýl  

3. Zdatnosť a pohybová výkonnosť  

4. Športové činnosti pohybového režimu  

 

Ciele jednotlivých modulov  

 



Zdravie a jeho poruchy  

 pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie,  

 mať vedomosti o potrebe prevencie pred civilizačnými ochoreniami pohybovými 

prostriedkami,  

 vedieť poskytnúť prvú pomoc,  

 vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich zdravie,  

 mať vytvorený hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú popredné miesto.  

 

Zdravý životný štýl  

  poznať a dodržiavať zásady správnej výživy,  

  zaradiť využívanie športových a pohybových činností vo svojom voľnom čase,  

  mať predstavu o svojich pohybových možnostiach,  

  pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy,  

 pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné cvičenia na jeho 

dosiahnutie.  

 

Zdatnosť a pohybová výkonnosť  

  poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti,  

  vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností,  

  vedieť diagnostikovať a hodnotiť pohybovú výkonnosť vlastnú i spolužiakov,  

  vedieť využiť pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti.  

 

Športové činnosti pohybového režimu  

  využiť svoje vedomosti na zdokonaľovanie sa vo vlastnej športovej výkonnosti,  

  vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v športovej činnosti,  

  prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti,  

  preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach,  

  mať príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti.  

 

 

 

  



UO Telesná a športová výchova  

5.ročník 

Mesiac Hodina Tématický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX.   Testovanie vie využiť cvičenia 
na rozvoj 
pohybových 
schopností, vie 
diagnostikovať 
a hodnotiť  
pohybovú 
výkonnosť vlastnú i 
spolužiakov, vie 
využiť pohybové 
prostriedky na 
rozvoj pohybovej 
výkonnosti, žiak 
rozvíja kondičné 
a koordinačné 
schopnosti na 
primeranej úrovni, 
osvojuje si, 
zdokonaľuje 
a upevňuje 
pohybové návyky 
a zručnosti.  

vedieť sa 
orientovať 
v základných 
atletických 
disciplínach, 
charakterizovať ich 
a prakticky 
demonštrovať  

Poskytovanie 
prvej pomoci. 
Multikultúrna 
výchova-  

  1.   Diagnostika 
všeobecnej 
pohybovej 
výkonnosti – 
člnkový beh 
(10x5 m), skok 
do diaľky 
z miesta, ľah – 
sed za 30 
sekúnd, beh za 
12 minút, výdrž 
v zhybe 

  2.   Základná 
charakteristika 
vybraných 
atletických 
disciplín 

  3.   Technika behu, 
šľapavý, švihový,  

  4.   bežecká ABC, 
štarty- nízky, 
polovysoký 

  5.   Beh na 60m 

X.   Atletika Vytvára si trvalý 
vzťah k pohybovej 
aktivite, telesnej 
výchove a športu 
s ohľadom na svoje 
záujmy Žiak vie  
uplatniť osvojené 
pravidlá športových 
disciplín v športovej 
činnosti a pozná 
úlohu rozcvičenia 
pred vykonávaním 
pohybových 
činností, dodržiava 
bezpečnostné 
a hygienické 
požiadavky pri 
vykonávaní 
pohybovej činnosti.  

poznať význam 
a vplyv základných 
prostriedkov 
kondičnej prípravy 
na zdravý rozvoj 
organizmu Vedieť 
vysvetliť základné 
pravidlá 
basketbalu, 
charakterizovať 
zásady fair – play  

Tolerancia. 
Regionálna 
výchova 
a tradičná 
ľudová kultúra – 
významné 
osobnosti nášho 
regiónu  

  6.   Skok do diaľky 
skrčmo 

  7.   Hod kriketovou 

  8.   loptičkou – 
nosenie, odhod 

  9.   Hod kriketovou 
loptičkou 

  10.   odhod 

  11.   Vytrvalostný beh 

XI.   Basketbal Žiak súťažením 
v športových hrách 
preukazuje 
pozitívny postoj 
k telovýchovnému 
procesu, má 
pozitívny vzťah 
k spoluhráčom 
i k súperovi a 
dodržiava prijaté 
normy a pravidlá. 
Žiak dokáže 

vedieť uplatniť 
techniku 
základných herných 
činností jednotlivca  
vedieť správne 
pomenovať, 
popísať, prakticky 
ukázať a uplatniť 
techniku 
základných herných 
činností jednotlivca 
Dosiahnuť 

Zmysluplné 
využívanie 
médií. Dopravná 
výchova- 
Disciplinovanosť 
v cestnej 
premávke pri 
športovaní. 
Enviromentálna 
výchova- Vzťah 
človeka 

  12.   Herné 
kombinácie   :     

  13.   Herné činnosti 
jednotlivca 

  14.   uvoľňovanie sa 
bez lopty 

  15.   chytanie lopty v 
pohybe a 
zastavenie - 
dvojtakt, skok, 
krok 



  16.   uvoľňovanie sa s 
loptou - obrátky, 
dribling 

zvíťaziť, ale i prijať 
prehru 
v športovom 
zápolení i v živote, 
uznať kvality 
súpera. Žiak vie 
hrať basketbal 
podľa  stanovených 
pravidiel.  

optimálnu úroveň 
hernej výkonnosti, 
ktorá umožňuje  
hrať zápasy podľa 
pravidiel. Osvojiť si 
kolektívne 
psychomotorické 
zručnosti, zosúladiť 
vlastný motorický  
prejav so 
spoluhráčmi  

a životného 
prostredia.  

  17.   streľba  - z 
miesta, na krátku 
vzdialenosť 

  18.   Prihrávky -
jednou rukou, 
trčením jednou a 
oboma rukami- z 
miesta na 
pohybujúceho sa 
spoluhráča 
(stojaceho) 

  19.   Zdokonaľovanie 
herných činností 
jednotlivca 

XII. 20.   Uvoľňovanie sa s 
loptou - obrátky, 
dribling 

  21.   Herná hodina – 
hra s upravenými 
pravidlami 

  22.   Herná hodina – 
hra s upravenými 
pravidlami 

  23.   Osvojené 
poznatky - 
základné 
pravidlá, 
terminológia, 
výkon v hre 

    Základy gymnastických športov Žiak dodržiava 
bezpečnostné 
a hygienické 
požiadavky pri 
vykonávaní 
pohybovej činnosti. 
Žiak využíva 
poznatky, 
skúsenosti 
a zručnosti z oblasti 
telesnej výchovy a 
športu a iných 
predmetov so 
zameraním na 
zdravý spôsob 
života a ochranu 
prírody. Žiak pozná 
zásady držania tela, 
správne držanie 
tela, chybné 
držanie tela, 
základné 
názvoslovie 
telesných cvičení. 
Žiak pozná 
technicky správne 
polohy a pohyby 
hlavy, trupu, nôh, 
paží, lokomócie. 
Žiak má pozitívny 
vzťah ku 

Pochopiť účinok 
pohybovej aktivity 
na zdravie a vedieť 
sa správať 
v situáciách 
ohrozujúcich 
zdravie vedieť 
prakticky ukázať 
gymnastické 
cvičenia, zvládnuť 
cvičebné väzby 
a pohybové  
kombinácie s ich 
vykonaním 
v zostave 
jednotlivca Vedieť 
uplatniť 
názvoslovie, poznať 
základné pojmy, 
všeobecné pravidlá 
gymnastiky. 
Optimálne rozvinúť  
koordinačné 
schopnosti, kĺbovú 
pohyblivosť 
a svalovú elasticitu, 
statickú 
a dynamickú silu, 
vedomú 
a kinestetickú 
diferenciáciu 

Multikultúrna 
výchova- 
Akceptácia 
a rozvoj 
medziľudských 
vzťahov. 
Regionálna 
výchova 
a tradičná 
ľudová kultúra- 
tradičná hmotná 
kultúra – 
produkcia 
potravín a strava 
Ochrana života 
a zdravia- 
Ochrana života 
v mimoriadnych 
situáciách 
Dopravná 
výchova- 
Bezpečnosť 
chodcov 
a cyklistov 
v premávke. 
Mediálna 
výchova- 
Orientácia 
v množstve 
informácií 
Environmentálna 

  24.   Špecifické 
poznatky 

  25.   Základná 
charakteristika 
techniky a 
metodiky učiva. 

I. 26.   Zásady 
organizácie práce 
a bezpečnosti pri 
cvičení. Úrazová 
zábrana, 
dopomoc, 
hygienické 
zásady. 

  27.   Pravidlá 
športovej 
gymnastiky. 
Odborná 
terminológia. 

  28.   Statické cvičebné 
tvary (polohy) 

  29.   ľah vznesmo, 
stojka na 
lopatkách, 
variácie sedov s 
prednožením, 
roznožením,  

  30.   preval vzad z 
rôznych 
východzích polôh 



a do rôznych 
konečných 
polôh, 

gymnastickým 
činnostiam a 
využíva bohatý 
pohybový obsah 
gymnastických 
cvičení na 
dosiahnutie fyzickej 
výkonnosti, 
zdravotne 
orientovanej 
zdatnosti, 
pozitívnych 
psychických, 
emocionálnych a 
estetických pocitov 
z pohybu. Žiak 
v tematickom celku 
základy 
gymnastických 
športov dosahuje 
takú úroveň 
osvojenia 
gymnastických 
činností – polôh, 
pohybov, 
cvičebných tvarov, 
väzieb, že je 
schopný predviesť 
pohybový celok 
podľa stanovených 
požiadaviek 
(pravidiel).  

pohybov vedieť 
využiť pohybové 
prostriedky na 
rozvoj pohybovej 
výkonnosti vedieť 
prakticky ukázať 
gymnastické 
cvičenia, zvládnuť 
cvičebné väzby 
a pohybové  
kombinácie s ich 
vykonaním 
v zostave 
jednotlivca poznať 
úroveň vlastnej 
pohybovej 
výkonnosti a mať 
príjemný zážitok 
z vykonávanej 
pohybovej činnosti  

výchova- 
Ochrana pred 
účinkami 
škodlivých látok.    31.   kotúľ vpred z 

rôznych 
východzích polôh 
a do rôznych 
konečných 
polôh, 

II. 32.   lokomočné 
pohyby - chôdza, 
beh, poskoky, 

  33.   rovnovážne 
cvičenia - v stoji, 
podrepe, drepe, 
sede, ľahu, váha 
predklonmo, 

  34.   obraty o 90o, 
180 o, 360 o -  
obojnožne 

  35.   krížením, 
prestupovaním, 
znožmo 

  36.   kotúľ vpred do 
sedu 
roznožného, 

  37.   preval vzad do 
ľahu 
vznesmo,stojka 
na lopatkách 

III. 38.   PRESKOK 

  39.   Náskok a odraz z 
mostíka. 

  40.   Výskok do vzporu 
drepmo 
(roznožmo) na 
debnu (koňa). 

  41.   Roznožka cez 
kozu na šírku 

  42.   Roznožka cez 
kozu na šírku 

  43.   Výskok do vzporu 
drepmo na 
debnu, roznožka 
cez kozu na šírku 

IV. 44.   Väzby cvičebných 
tvarov 

  45.   Nácvik 
gymnastickej 
zostavy 

  46.   Nácvik 
gymnastickej 
zostavy 

  47.   Kontrola-
gymnastická 
zostava 

  48.   PRESKOK 

  49.   Roznožka cez 
kozu na šírku 

  50.   Roznožka cez 
kozu na šírku 

    Basketbal 



  51.   Prihrávky v 
pohybe 

techniku herných 
činností 
jednotlivca. Žiak 
pozná funkcie 
hráčov na 
jednotlivých 
postoch a vie hrať 
basketbal podľa  
stanovených 
pravidiel.  

hrať zápasy podľa 
pravidiel.  

Práva 
a povinnosti 
žiakov. 
Environmentálna 
výchova- 
Znečistenie 
a ochrana vody.  

V. 52.   Hra- 
zjednodušené 
pravidlá 

  53.   Útočné 
kombinácie hoď 
a bež 

  54.   Basketbal– hra 

  55.   Basketbal– hra 

  56.   Basketbal– hra 

  57.   Základné 
pravidlá - 
technické údaje 
(ihrisko, lopta, 
vybavenie) 

    Futbal Žiak ovláda 
techniku herných 
činností 
jednotlivca, herné 
kombinácie a herné 
systémy, žiak pozná 
funkcie hráčov na 
jednotlivých 
postoch  a v hre 
uplatňuje zásady 
fair-play. Žiak vie 
hrať futbal podľa  
stanovených 
pravidiel, žiak 
pozná a vykonáva 
pohybové činnosti, 
ktoré pôsobia na 
rozvoj kondičnej 
pripravenosti pre 
dané športové hry  

dodržiavať 
bezpečnostné 
a hygienické 
požiadavky pri 
vykonávaní 
pohybovej činnosti, 
dodržiavať 
osvojené pravidlá 
pri vykonávaní 
pohybových 
činností, používať 
odbornú 
terminológiu 
osvojených 
pohybových 
činností. Dosiahnuť 
optimálnu úroveň 
hernej výkonnosti, 
ktorá umožňuje  
hrať zápasy podľa 
pravidiel.  

Osobnostný 
a sociálny 
rozvoj- Kvalita 
medziľudských 
vzťahov. 
Environmentálna 
výchova- Látky 
znečisťujúce 
životné 
prostredie.  

  58.   Herné systémy - 
postupný útok 
rýchly protiútok, 
osobná obrana 

  59.   -útočné : 
dribling, 
prihrávky, 
streľba, stavanie 
sa, vedenie lopty, 
obchádzanie 
súpera 

VI. 60.   Individuálna 
technická 
pripravenosť, 
spôsoby 
prihrávky, 
streľba, herný 
výkon 

    Atletika Žiak vie využívať 
základné atletické 
lokomócie pri 
udržiavaní 
a zvyšovaní svojej 
telesnej zdatnosti 
a uplatňuje získané 
vedomosti, 
zručnosti a návyky 
v každodennom 
živote. žiakpozná 
úroveň vlastnej 
pohybovej 
výkonnosti, vie 
využiť cvičenia na 
rozvoj pohybových 
schopností,  

má trvalý pozitívny 
vzťah k atletickým 
činnostiam ako 
predpokladu pre 
ich celoživotné 
uplatňovanie 
v individuálnej 
pohybovej aktivite 
a udržiavaní zdravia 
preukazuje 
pozitívny postoj 
k súťaženiu vedieť 
poznatky o rozvoji 
a diagnostikovaní 
základných 
pohybových 
schopností,  

Dopravná 
výchova- 
Účastník cestnej 
premávky.  

  61.   Beh na     60 
metrov 

  62.   Štafetový beh 

  63.   Beh na 1000 
metrov 

  64.   Skok do diaľky 
skrčmo 

  65.   Hod kriketovou 
loptičkou 

. 66.   Diagnostika 
všeobecnej 
pohybovej 
výkonnosti – 
člnkový beh 
(10x5 m), skok 
do diaľky 
z miesta, ľah – 
sed za 30 
sekúnd, beh za 
12 minút, výdrž 
v zhybe 

 



6.ročník 

Mesiac Hodina Tématický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX.   Poznatky z telesnej výchovy a športu Žiak vie vysvetliť 
dôvody potreby 
vykonávania 
pohybovej činnosti 
v súvislosti s  
ochranou 
vlastného zdravia  

vedieť sa 
orientovať 
v základných 
atletických 
disciplínach, 
charakterizovať ich 
a prakticky 
demonštrovať  

Ochrana života 
a zdravia- 
Bezpečnosť 
a opatrnosť pri 
športovaní. 
Multikultúrna 
výchova- Rozvoj 
medziľudskej 
tolerancie.  

  1.   Základná 
charakteristika 
vybraných 
atletických 
disciplín 

    Atletika žiak rozvíja 
kondičné 
a koordinačné 
schopnosti na 
primeranej úrovni, 
osvojuje si, 
zdokonaľuje 
a upevňuje 
pohybové návyky 
a zručnosti. Vytvára 
si trvalý vzťah 
k pohybovej 
aktivite, telesnej 
výchove a športu 
s ohľadom na svoje 
záujmy Žiak - 
plavec – dokáže  
preplávať technicky 
správne s 
príslušným 
štartovým skokom 
50m jedným 
plaveckým štýlom 
a dosahuje tým 
minimálnu 
plaveckú úroveň  

poznať význam 
a vplyv základných 
prostriedkov 
kondičnej prípravy 
na zdravý rozvoj 
organizmu 
emotívnosťou 
vodného prostredia 
získať trvalý 
pozitívny vzťah 
k plávaniu v bazéne 
a aj v prírode ( pod 
dozorom ),mať 
trvalý vzťah 
k plaveckým a iným 
vodným športom  
Vedieť vysvetliť 
základné pravidlá 
basketbalu, 
charakterizovať 
zásady fair – play  

Mediálna 
výchova- 
Potenciál médií 
ako zdroj 
informácií. 
Ochrana života 
a zdravia- 
Poskytovanie 
dopomoci 
a záchrana 
života.  

  2.   Skok do diaľky 
skrčmo 

  3.   Štafetový beh - 
technika 
odovzdávania 
kolíka 

  4.   Hod kriketovou 
loptičkou – 
rozbeh.odhod 

  5.   Vytrvalostný 
beh- beh na 
1000m 

X.   Basketbal Žiak súťažením 
v športových hrách 
preukazuje 
pozitívny postoj 
k telovýchovnému 
procesu, má 
pozitívny vzťah 
k spoluhráčom 
i k súperovi a 
dodržiava prijaté 
normy a pravidlá. 
Žiak dokáže 
zvíťaziť, ale i prijať 
prehru 
v športovom 
zápolení i v živote, 
uznať kvality 
súpera. Žiak vie 
hrať basketbal 
podľa  stanovených 
pravidiel.  

vedieť uplatniť 
techniku 
základných herných 
činností jednotlivca  
vedieť správne 
pomenovať, 
popísať, prakticky 
ukázať a uplatniť 
techniku 
základných herných 
činností jednotlivca 
Dosiahnuť 
optimálnu úroveň 
hernej výkonnosti, 
ktorá umožňuje  
hrať zápasy podľa 
pravidiel. Osvojiť si 
kolektívne 
psychomotorické 
zručnosti, zosúladiť 
vlastný motorický  
prejav so 
spoluhráčmi 
Pochopiť účinok 

Dopravná 
výchova- 
Taktické prvky 
chôdze a jazdy 
v cestnej 
premávke. 
Enviromentálna 
výchova-  
Význam lesa pre 
človeka.  

  6.   Herné činnosti 
jednotlivca 

  7.   uvoľňovanie sa 
bez lopty 

  8.   chytanie lopty v 
pohybe a 
zastavenie - 
dvojtakt, skok, 
krok 

  9.   uvoľňovanie sa s 
loptou - obrátky, 
dribling 

  10.   streľba  - z 
miesta, na krátku 
vzdialenosť 

  11.   Prihrávky -
jednou rukou, 
trčením jednou a 
oboma rukami- z 
miesta na 
pohybujúceho sa 
spoluhráča 
(stojaceho) 



XI. 12.   Zdokonaľovanie 
herných činností 
jednotlivca 

pohybovej aktivity 
na zdravie a  

  13.   Uvoľňovanie sa s 
loptou - obrátky, 
dribling 

  14.   Herná hodina – 
hra s upravenými 
pravidlami 

  15.   Herná hodina – 
hra s upravenými 
pravidlami 

  16.   Kontrola 

    Základy gymnastických športov Žiak dodržiava 
bezpečnostné 
a hygienické 
požiadavky pri 
vykonávaní 
pohybovej činnosti. 
Žiak využíva 
poznatky, 
skúsenosti 
a zručnosti z oblasti 
telesnej výchovy a 
športu a iných 
predmetov so 
zameraním na 
zdravý spôsob 
života a ochranu 
prírody. Žiak pozná 
zásady držania tela, 
správne držanie 
tela, chybné 
držanie tela, 
základné 
názvoslovie 
telesných cvičení. 
Žiak pozná 
technicky správne 
polohy a pohyby 
hlavy, trupu, nôh, 
paží, lokomócie. 
Žiak má pozitívny 
vzťah ku 
gymnastickým 
činnostiam a 
využíva bohatý 
pohybový obsah 
gymnastických 
cvičení na 
dosiahnutie fyzickej 
výkonnosti, 
zdravotne 
orientovanej 
zdatnosti, 
pozitívnych 
psychických, 
emocionálnych a 
estetických pocitov 
z pohybu. Žiak 
v tematickom celku 

vedieť sa správať 
v situáciách 
ohrozujúcich 
zdravie vedieť 
prakticky ukázať 
gymnastické 
cvičenia, zvládnuť 
cvičebné väzby 
a pohybové  
kombinácie s ich 
vykonaním 
v zostave 
jednotlivca Vedieť 
uplatniť 
názvoslovie, poznať 
základné pojmy, 
všeobecné pravidlá 
gymnastiky. 
Optimálne rozvinúť  
koordinačné 
schopnosti, kĺbovú 
pohyblivosť 
a svalovú elasticitu, 
statickú 
a dynamickú silu, 
vedomú 
a kinestetickú 
diferenciáciu 
pohybov vedieť 
využiť pohybové 
prostriedky na 
rozvoj pohybovej 
výkonnosti vedieť 
prakticky ukázať 
gymnastické 
cvičenia, zvládnuť 
cvičebné väzby 
a pohybové  
kombinácie s ich 
vykonaním 
v zostave 
jednotlivca poznať 
úroveň vlastnej 
pohybovej 
výkonnosti a mať 
príjemný zážitok 
z vykonávanej 
pohybovej činnosti  

Multikultúrna 
výchova- 
Prevencia vzniku 
xenofóbie. 
Regionálna 
výchova 
a tradičná 
ľudová kultúra- 
tradičná hmotná 
kultúra – 
produkcia 
potravín a strava 
Ochrana života 
a zdravia- 
Význam 
správneho 
držania tela. 
Osobnostný 
a sociálny 
rozvoj- 
Dôležitosť 
duševnej 
hygieny. 
Regionálna 
výchova 
a tradičná 
ľudová kultúra- 
ľudové tance 
regiónov 
Slovenska 
Mediálna 
výchova- 
Prezentácia 
vlastných 
slobodných 
postojov. 
Environmentálna 
výchova- Tvorba 
životného 
prostredia na 
miestnej úrovni.  

  17.   Špecifické 
poznatky 

  18.   Základná 
charakteristika 
techniky a 
metodiky učiva. 

  19.   Zásady 
organizácie práce 
a bezpečnosti pri 
cvičení. Úrazová 
zábrana, 
dopomoc, 
hygienické 
zásady. 

XII. 20.   Pravidlá 
športovej 
gymnastiky. 
Odborná 
terminológia. 

  21.   Statické cvičebné 
tvary (polohy) 

  22.   ľah vznesmo, 
stojka na 
lopatkách, 
variácie sedov s 
prednožením, 
roznožením,  

  23.          -     väzby zo 
statických 
cvičebných 
polôh, 

  24.   preval vzad z 
rôznych 
východzích polôh 
a do rôznych 
konečných polôh, 

  25.   kotúľ vpred z 
rôznych 
východzích polôh 
a do rôznych 
konečných polôh, 

I. 26.   Špeciálne 
gymnastické 
cvičenia 

  27.   cvičenia na 
správne držanie 
tela, 



  28.   lokomočné 
pohyby - chôdza, 
beh, poskoky, 

základy 
gymnastických 
športov dosahuje 
takú úroveň 
osvojenia 
gymnastických 
činností – polôh, 
pohybov, 
cvičebných tvarov, 
väzieb, že je 
schopný predviesť 
pohybový celok 
podľa stanovených 
požiadaviek 
(pravidiel).  

  29.   rovnovážne 
cvičenia - v stoji, 
podrepe, drepe, 
sede, ľahu, váha 
predklonmo, 

  30.   obraty o 90o, 
180 o, 360 o -  
obojnožne 

  31.   krížením, 
prestupovaním, 
znožmo 

II. 32.   Kontrola 

  33.   kotúľ vpred do 
sedu 
roznožného, 

  34.   preval vzad do 
ľahu 
vznesmo,stojka 
na lopatkách 

  35.   Prípravné a 
imitačné 
cvičenia. Nácvik 
fáz preskoku. 

  36.   Náskok a odraz z 
mostíka. 

  37.   Výskok do vzporu 
drepmo 
(roznožmo) na 
debnu (koňa). 

III. 38.   Roznožka cez 
kozu na šírku 

  39.   Roznožka cez 
kozu na šírku 

  40.   Väzby cvičebných 
tvarov 

  41.   Nácvik 
gymnastickej 
zostavy 

  42.   Nácvik 
gymnastickej 
zostavy 

  43.   Kontrola-
gymnastická 
zostava 

IV. 44.   PRESKOK 

  45.   Roznožka cez 
kozu na šírku 

  46.   Roznožka cez 
kozu na šírku 

  47.   Kontrola 

    Basketbal techniku herných 
činností 
jednotlivca. Žiak 
pozná funkcie 
hráčov na 
jednotlivých 
postoch a vie hrať 
basketbal podľa  

Dosiahnuť 
optimálnu úroveň 
hernej výkonnosti, 
ktorá umožňuje  
hrať zápasy podľa 
pravidiel.  

Environmentálna 
výchova- 
Význam 
ovzdušia pre živé 
organizmy.  

  48.   Prihrávky v 
pohybe 

  49.   Hra- 
zjednodušené 
pravidlá 

  50.   Útočné 
kombinácie hoď 
a bež 



  51.   Basketbal– hra stanovených 
pravidiel.  V. 52.   Basketbal– hra 

  53.   Basketbal– hra 

    Futbal herné kombinácie 
a herné systémy, 
žiak pozná funkcie 
hráčov na 
jednotlivých 
postoch  a v hre 
uplatňuje zásady 
fair-play. Žiak vie 
hrať futbal podľa  
stanovených 
pravidiel, žiak 
pozná a vykonáva 
pohybové činnosti, 
ktoré pôsobia na 
rozvoj kondičnej 
pripravenosti pre 
dané športové hry  

dodržiavať 
bezpečnostné 
a hygienické 
požiadavky pri 
vykonávaní 
pohybovej činnosti, 
dodržiavať 
osvojené pravidlá 
pri vykonávaní 
pohybových 
činností, používať 
odbornú 
terminológiu 
osvojených 
pohybových 
činností. Dosiahnuť 
optimálnu úroveň 
hernej výkonnosti, 
ktorá umožňuje  
hrať zápasy podľa 
pravidiel.  

Osobnostný 
a sociálny 
rozvoj- Úcta 
k práci iných, 
rešpektovanie 
súpera. 
Environmentálna 
výchova- 
Negatívne 
zásahy človeka 
do prírody a ich 
dôsledky.  

  54.   Rozbor hry, 
systematika 
herných činností, 
charakteristika 
techniky, taktiky. 

  55.   Herné systémy - 
postupný útok 
rýchly protiútok, 
osobná obrana 

  56.   Herné činnosti 
jednotlivca 

  57.   -útočné : 
dribling, 
prihrávky, 
streľba, stavanie 
sa, vedenie lopty, 
obchádzanie 
súpera 

  58.   -obranné: 
obsadzovanie 
hráča s loptou, 
bez lopty, Hra 
brankára - 
stavanie sa, 
chytanie lopty, 
vyrážanie, 
vykopávanie, 
vyhadzovanie 
lopty. 

  59.   Kontrola 

VI. 60.   Individuálna 
technická 
pripravenosť, 
spôsoby 
prihrávky, 
streľba, herný 
výkon 

    Atletika Žiak vie využívať 
základné atletické 
lokomócie pri 
udržiavaní 
a zvyšovaní svojej 
telesnej zdatnosti 
a uplatňuje získané 
vedomosti, 
zručnosti a návyky 
v každodennom 
živote. Žiak pozná 
úroveň vlastnej 
pohybovej 
výkonnosti, vie 
využiť cvičenia na 
rozvoj pohybových 
schopností,  

má trvalý pozitívny 
vzťah k atletickým 
činnostiam ako 
predpokladu pre 
ich celoživotné 
uplatňovanie 
v individuálnej 
pohybovej aktivite 
a udržiavaní zdravia 
preukazuje 
pozitívny postoj 
k súťaženiu vedieť 
poznatky o rozvoji 
a diagnostikovaní 
základných 
pohybových 
schopností,  

Dopravná 
výchova- 
Korčuliar 
a cyklista 
v cestnej 
premávke.  

  61.   Beh na     60 
metrov 

  62.   Beh na 
300metrov 

  63.   Štafetový beh 

  64.   Beh na 1000 
metrov 

  65.   Skok do diaľky 
skrčmo 

. 66.   Diagnostika 
všeobecnej 
pohybovej 
výkonnosti – 
člnkový beh 
(10x5 m), skok do 
diaľky z miesta, 
ľah – sed za 30 
sekúnd, beh za 



12 minút, výdrž 
v zhybe 

 

  



7.ročník 

Mesiac Hodina Tématický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX.   Poznatky z telesnej výchovy a športu Žiak vie vysvetliť 
dôvody potreby 
vykonávania 
pohybovej činnosti 
v súvislosti s  
ochranou 
vlastného zdravia  

vedieť vysvetliť 
potrebu 
rozcvičenia pred 
vykonávaním 
pohybovej činnosti 
vedieť poskytnúť 
prvú pomoc pri 
úraze v rôznom 
prostredí  

Ochrana života 
a zdravia- 
Cvičenie a pohyb 
na čerstvom 
vzduchu.  

  1.   Antropometrické 
merania. Telocvičný 
poriadok. Bozp. 

  2.   Technika behu, 
šľapavý, švihový,  

    Atletika Žiak pozná význam 
správnej 
životosprávy pre 
pohybový  výkon a 
negatívne vplyvy 
fajčenia, alkoholu a 
nedovolených látok 
na zdravie a 
pohybový výkon 
Žiak vie využívať 
základné atletické 
lokomócie pri 
udržiavaní 
a zvyšovaní svojej 
telesnej zdatnosti 
a uplatňuje získané 
vedomosti, 
zručnosti a návyky 
v každodennom 
živote. Žiak má 
trvalý pozitívny 
vzťah k atletickým 
činnostiam ako 
predpokladu pre 
ich celoživotné 
uplatňovanie 
v individuálnej 
pohybovej aktivite 
a udržiavaní 
zdravia.  Žiak vie 
plniť úlohy 
(funkcie) súvisiace 
s realizáciou hry 
v stretnutí: hráčske 
funkcie, funkcie 
rozhodcov, 
jednoduché 
organizačné 
funkcie  

vedieť sa 
orientovať 
v základných 
atletických 
disciplínach, 
charakterizovať ich 
a prakticky 
demonštrovať 
poznať význam 
a vplyv základných 
prostriedkov 
kondičnej prípravy 
na zdravý rozvoj 
organizmu  
a uplatňovať 
získané vedomosti 
,zručnosti a návyky 
v každodennom 
živote Vedieť 
vysvetliť základné 
pravidlá 
basketbalu, 
charakterizovať 
zásady fair – play  

Multikultúrna 
výchova- 
Medziľudské 
vzťahy  škole. 
Mediálna 
výchova- 
Mediálna  
komunikácia. 
Ochrana života 
a zdravia- 
Negatívne 
účinky drog, 
fajčenia 
a alkoholu na 
zdravie človeka. 
Multikultúrna 
výchova-  

  3.   bežecká ABC, 
štarty- nízky, 
polovysoký 

  4.   Beh na 60m 

  5.   Skok do diaľky 

X. 6.   Beh na 300m 

  7.   Hod kriketovou 
loptičkou  

  8.   Vrh guľou 

  9.   Vrh guľou 

  10.   Beh na 1000 m 

    Športové hry Žiak prejavuje 
trvalý pozitívny 
vzťah k športovým 
hrám ako 
predpokladu na ich 
celoživotné 
uplatňovanie 
v individuálnej 
pohybovej aktivite.  

  Boj proti 
rasizmu.    11.   Zdokonaľovanie 

herných činností 
jednotlivca – 
uvoľňovanie sa, 
dribling, dvojtakt 
a streľba na kôš 

XI.   Basketbal       



  12.   Herná hodina – hra 
s upravenými 
pravidlami 

  13.   Herná hodina – hra 
s upravenými 
pravidlami 

  

  

Športové hry   vedieť uplatniť 
techniku 
základných herných 
činností jednotlivca   

Regionálna 
výchova 
a tradičná 
ľudová kultúra- 
významné 
osobnosti nášho 
regiónu  

    Futbal Žiak súťažením 
v športových hrách 
preukazuje 
pozitívny postoj 
k telovýchovnému 
procesu, má 
pozitívny vzťah 
k spoluhráčom 
i k súperovi a 
dodržiava prijaté 
normy a pravidlá. 
Žiak pozná 
a vykonáva 
pohybové činnosti, 
ktoré pôsobia na 
rozvoj kondičnej 
pripravenosti pre 
dané športové hry 
Žiak vie hrať futbal 
podľa  stanovených 
pravidiel  

vedieť správne 
pomenovať, 
popísať, prakticky 
ukázať a uplatniť 
techniku 
základných herných 
činností jednotlivca 
Dosiahnuť 
optimálnu úroveň 
hernej výkonnosti, 
ktorá umožňuje  
hrať zápasy podľa 
pravidiel. Osvojiť si 
kolektívne 
psychomotorické 
zručnosti, zosúladiť 
vlastný motorický  
prejav so 
spoluhráčmi  

Dopravná 
výchova- Cyklista 
a korčuliar 
v cestnej 
premávke. 
Environmentálna 
výchova-  
Základné zložky 
životného 
prostredia.  

  14.   Herné činnosti 
jednotlivca: 

  15.   -Útočné: dribling, 

  16.   prihrávky ,streľba, 
vedenie lopty, 
obchádzanie súpera 

  17.   -Obranné : 
obsadzovanie hráča 
s loptou a bez lopty 

  18.   Herná hodina 

  19.   Herná hodina 

XII. 20.   Herná hodina 

    Povinný výberový tematický celok       

  21.   Základné pravidlá, 
technické údaje, 
odborná 
terminológia. 

    Stolný tenis Žiak dodržiava 
bezpečnostné 
a hygienické 
požiadavky pri 
vykonávaní 
pohybovej činnosti. 
Žiak vie vymenovať 
činitele, ktoré  
negatívne 
ovplyvňujú zdravie 
človeka, ovláda 
základnú 
terminológiu a vie 
vysvetliť 
a dodržiavať v praxi 
pravidlá, pre neho 
novej hry –stolný 
tenis. Žiak 
v povinnom 
výberovom 
tematickom celku – 
stolný tenis 
dosahuje takú 

Vedieť využívať 
prácu nôh, 
dynamický štart 
z miesta, rotáciu 
tela, zlepšovať 
koordinačné 
schopnosti a 
obratnosť vedieť 
prakticky ukázať 
herné cvičenia 
mimo 
stolnotenisového 
stola i na ňom 
vedieť využiť 
pohybové 
prostriedky na 
rozvoj pohybovej 
výkonnosti vedieť 
správne vykonať 
a prakticky ukázať 
základné pohyby 
na lyžiach 
s prispôsobením sa 

Multikultúrna 
výchova- 
Medziľudská 
tolerancia. 
Regionálna 
výchova 
a tradičná 
ľudová kultúra- 
tradičná hmotná 
kultúra – 
produkcia 
potravín a strava 
Ochrana života 
a zdravia – 
Disciplína pri 
cvičení 
a ohľaduplnosť. 
Osobnostný 
a sociálny 
rozvoj-  
Uplatňovanie 
svojich práv.  

  22.   Zásady bezpečnosti 
a úrazová zábrana 

  23.   Osvojenie si 
správneho držania 
rakety 

  24.   Herné cvičenia 
mimo 
stolnotenisového 
stola i na ňom 

  25.   Hráčsky streh- 
základné 
postavenie hráča, 
práca nôh a pohyb 
hráča v hernom 
priestore 

I. 26.   Osvojovanie 
základnej 
pohybovej 
a úderovej techniky 
/ forhend , bekhend 
a podanie / 

  27.   Herná hodina 



  28.   Herná hodina úroveň osvojenia si 
herných činností, 
že je schopný hrať 
stolný tenis ako 
doplnkový resp. 
sezónny šport.  

rôznym terénnym 
nerovnostiam resp. 
prekážkam pri 
jazde  

  29.   Postoje a pohyby 
na lyžiach, obraty, 
chôdze, výstupy, 
pády a vstávanie, 
základný zjazdový 
postoj, zjazd šikmo 
svahom, brzdenie, 
oblúky v pluhu, 
prívrat spodnou 
lyžou, prívrat 
hornou 
lyžou,  nadväzované 
oblúky a  jazda cez 
terénne nerovnosti.  

    Sezónne nčinnosti Žiak vo vybranej 
sezónnej činnosti 
dosahuje 
primeranú úroveň 
osvojenia 
jednotlivých 
techník zjazdového 
lyžovania  

poznať 
a dodržiavať zásady 
správnej výživy, 
zaradiť využívať 
športové 
a pohybové 
činnosti vo svojom 
voľnom čase  

Ochrana života 
a zdravia- 
Starostlivosť 
o zdravie 
cvičením.  

  30.   Osvojovanie 
základnej 
pohybovej 
a úderovej techniky 
/ forhend , bekhend 
a podanie / 

  31.   Herná hodina 

II.   Lyžiarsky výcvik Žiak v povinnom 
výberovom 
tematickom celku – 
stolný tenis 
dosahuje takú 
úroveň osvojenia si 
herných činností, 
že je schopný hrať 
stolný tenis ako 
doplnkový resp. 
sezónny šport.  

  Dopravná 
výchova- 
Bezpečnosť 
cestnej 
premávky.  

  32.   Herná hodina 

    Povinný výberový tematický celok       

    Základy gymnastických športov Žiak v tematickom 
celku základy 
gymnastických 
športov dosahuje 
takú úroveň 
osvojenia 
gymnastických 
činností – polôh, 
pohybov, 
cvičebných tvarov, 
väzieb, že je 
schopný predviesť 
pohybový celok 
podľa stanovených 
požiadaviek 
(pravidiel). Žiak 
ovláda systematiku 
herných činností, 
základnú 
terminológiu a 
techniku herných 
činností 
jednotlivca.  

mať osvojené 
primerané 
množstvo 
pohybových 
činností vo 
vybraných 
odvetviach telesnej 
výchovy a športu a 
vedieť ich uplatniť 
vo voľnom čase.  

Regionálna 
výchova 
a tradičná 
ľudová kultúra- 
ľudové tance 
regiónov 
Slovenska 
Osobnostný 
a sociálny 
rozvoj- 
Sebareflexia. 
Environmentálna 
výchova – 
Ochrana pôdy.  

  33.   Športová gym.- 
prostné cv. 

  34.   Zdokonaľovanie 
gymnastických 
prvkov akrobacie 

  35.   Nácvik gymn. 
zostavy 

  36.   Nácvik gymn. 
zostavy 

  37.   Kontrola – zostava 

III. 38.   Športová gym.-
preskok 

  39.   Roznožka cez kozu 

  40.   Skrčka cez kozu 

  41.   Skrčka cez kozu 

  42.   Kontrola – skrčka a 
roznožka 

    Športové hry Žiak pozná funkcie 
hráčov na 
jednotlivých 

    

  43.   Základné pravidlá - 
technické údaje 



(ihrisko, lopta, 
vybavenie) 

postoch a vie hrať 
volejbal podľa   

IV. 44.   Základná 
terminológia. 
Zásady organizácie 
práce bezpečnosť, 
úrazová zábrana. 

    Volejbal stanovených 
pravidiel. Žiak vie 
preukázať 
pohybovú 
gramotnosť 
v rôznych 
športových 
odvetviach, má  
príjemný zážitok 
z vykonávanej 
pohybovej činnosti 
Žiak ovláda 
techniku herných 
činností 
jednotlivca, herné 
kombinácie a herné 
systémy, Žiak vo 
vybraných 
športových hrách 
dosahuje takú 
úroveň osvojenia 
herných činností 
jednotlivca, 
herných kombinácií 
a systémov, že je 
schopný hrať 
stretnutie podľa 
pravidiel.  

Dosiahnuť 
optimálnu úroveň 
hernej výkonnosti, 
ktorá umožňuje  
hrať zápasy podľa 
pravidiel. vedieť 
vysvetliť potrebu 
rozcvičenia pred 
vykonávaním 
pohybovej činnosti 
dodržiavať 
bezpečnostné 
a hygienické 
požiadavky pri 
vykonávaní 
pohybovej činnosti, 
dodržiavať 
osvojené pravidlá 
pri vykonávaní 
pohybových 
činností,  

Ochrana života 
a zdravia – 
Zásady 
poskytovania 
dopomoci. 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
– Pomoc starším 
a úcta k nim.  

  45.   Herné činnosti 
jednotlivca 

  46.   odbitie obojručne 
zhora po pohybe, 
zdola z miesta, pod 
uhlom 

  47.   podanie - priame 
podanie zhora 

  48.   Herné kombinácie 

  49.   útočné - s 
nahrávačom pri 
sieti (zóna 3) 

  50.   obranné 
(blokovanie) 

  51.   Herná hodina 

V. 52.   Herná hodina 

  53.   Kontrola 

  54.   úroveň osvojenia 
základných 
poznatkov 

  55.   herný výkon v 
zápase 

  56.   Herná hodina 

  57.   Herná hodina 

    Atletika žiak rozvíja 
kondičné 
a koordinačné 
schopnosti na 
primeranej úrovni, 
osvojuje si, 
zdokonaľuje 
a upevňuje 
pohybové návyky 
a zručnosti. žiak 
pozná a vykonáva 
pohybové činnosti, 
ktoré pôsobia na 
rozvoj kondičnej 
pripravenosti pre 
dané športové hry 
Žiak využíva 
poznatky, 
skúsenosti 
a zručnosti z oblasti 
telesnej výchovy a 
športu a iných 
predmetov so 
zameraním na 
zdravý spôsob 
života a ochranu 
prírody. Žiak vie 
využívať základné 

používať odbornú 
terminológiu 
osvojených 
pohybových 
činností. má trvalý 
pozitívny vzťah 
k atletickým 
činnostiam ako 
predpokladu pre 
ich celoživotné 
uplatňovanie 
v individuálnej 
pohybovej aktivite 
a udržiavaní zdravia 
preukazuje 
pozitívny postoj 
k súťaženiu  

Environmentálna 
výchova – 
Ochrana 
životného 
prostredia 
v regióne. 
Ochrana života 
a zdravia – 
Vitamíny 
predpoklad 
zdravia.  

  58.   Beh na 60m 

  59.   Skok do diaľky 

VI. 60.   Beh na 300m 

  61.   Hod kriketovou 
loptičkou  

  62.   Beh na 1000 
metrov 

  63.   Štafetový beh 



atletické lokomócie 
pri udržiavaní 
a zvyšovaní svojej 
telesnej zdatnosti 
a uplatňuje získané 
vedomosti, 
zručnosti a návyky 
v každodennom 
živote.  

    Futbal vie využiť cvičenia 
na rozvoj 
pohybových 
schopností, vie 
diagnostikovať 
a hodnotiť  
pohybovú 
výkonnosť vlastnú i 
spolužiakov, vie 
využiť pohybové 
prostriedky na 
rozvoj pohybovej 
výkonnosti  

poznatky o rozvoji 
a diagnostikovaní 
základných 
pohybových 
schopností, 
poznatky o 
telesnom vývine a 
jeho 
diagnostikovaní  

Dopravná 
výchova – 
Všeobecne 
záväzné právne 
predpisy.  

  64.-65   Herná hodina 

. 66.   Diagnostika 
všeobecnej 
pohybovej 
výkonnosti – 
člnkový beh (10x5 
m), skok do diaľky 
z miesta, ľah – sed 
za 30 sekúnd, beh 
za 12 minút, výdrž 
v zhybe 

.   Testovanie       

 

  



8. ročník 

Mesiac Hodina Tématický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX.   Poznatky z telesnej výchovy a športu Žiak vie vysvetliť 
dôvody potreby 
vykonávania 
pohybovej činnosti 
v súvislosti s  
ochranou vlastného 
zdravia  

vedieť vysvetliť 
potrebu 
rozcvičenia pred 
vykonávaním 
pohybovej činnosti 
vedieť poskytnúť 
prvú pomoc pri 
úraze v rôznom 
prostredí  

OSR, MUV, OZO 

  1.   Antropometrické 
merania.Telocvičný 
poriadok.Bozp. 

    Atletika Žiak pozná význam 
správnej životosprávy 
pre pohybový  výkon a 
negatívne vplyvy 
fajčenia, alkoholu a 
nedovolených látok na 
zdravie a pohybový 
výkon Žiak vie využívať 
základné atletické 
lokomócie pri 
udržiavaní a zvyšovaní 
svojej telesnej 
zdatnosti a uplatňuje 
získané vedomosti, 
zručnosti a návyky 
v každodennom 
živote. Žiak má trvalý 
pozitívny vzťah 
k atletickým 
činnostiam ako 
predpokladu pre ich 
celoživotné 
uplatňovanie 
v individuálnej 
pohybovej aktivite 
a udržiavaní zdravia.  
Žiak vie plniť úlohy 
(funkcie) súvisiace 
s realizáciou hry 
v stretnutí: hráčske 
funkcie, funkcie 
rozhodcov, 
jednoduché 
organizačné funkcie  

vedieť sa 
orientovať 
v základných 
atletických 
disciplínach, 
charakterizovať ich 
a prakticky 
demonštrovať 
poznať význam 
a vplyv základných 
prostriedkov 
kondičnej prípravy 
na zdravý rozvoj 
organizmu  
a uplatňovať 
získané vedomosti 
,zručnosti a návyky 
v každodennom 
živote Vedieť 
vysvetliť základné 
pravidlá 
basketbalu, 
charakterizovať 
zásady fair – play  

OSR, OZO 

  2.   Technika behu, 
šľapavý, švihový,  

  3.   bežecká ABC, 
štarty- nízky, 
polovysoký 

  4.   Beh na 60m 

  5.   Skok do diaľky 

X. 6.   Beh na 300m 

  7.   Hod kriketovou 
loptičkou  

  8.   Skok do výšky – t. 
flop 

  9.   Skok do výšky – t. 
flop 

  10.   Vrh guľou 

  11.   Vrh guľou 

XI. 12.   Beh na 800 m 

  

  

Športové hry Žiak prejavuje trvalý 
pozitívny vzťah 
k športovým hrám ako 
predpokladu na ich 
celoživotné 
uplatňovanie 
v individuálnej 
pohybovej aktivite.  

  MUV, OSR, OZO, 
ENV 

    Basketbal     OSR, OZO 

  13.   Zdokonaľovanie 
herných činností 
jednotlivca – 
uvoľňovanie sa, 
dribling, 

  14.   dvojtakt a streľba 
na kôš 



  15.   Herná hodina – hra 
s upravenými 
pravidlami 

  16.   Herná hodina – hra 
s upravenými 
pravidlami 

    Hádzaná Žiak súťažením 
v športových hrách 
preukazuje pozitívny 
postoj 
k telovýchovnému 
procesu, má pozitívny 
vzťah k spoluhráčom 
i k súperovi a 
dodržiava prijaté 
normy a pravidlá. Žiak 
pozná a vykonáva 
pohybové činnosti, 
ktoré pôsobia na 
rozvoj kondičnej 
pripravenosti pre 
dané športové hry 
Žiak vie hrať hádzanú 
podľa  stanovených 
pravidiel  

vedieť správne 
pomenovať, 
popísať, prakticky 
ukázať a uplatniť 
techniku 
základných herných 
činností jednotlivca 
Dosiahnuť 
optimálnu úroveň 
hernej výkonnosti, 
ktorá umožňuje  
hrať zápasy podľa 
pravidiel. Osvojiť si 
kolektívne 
psychomotorické 
zručnosti, zosúladiť 
vlastný motorický  
prejav 
sospoluhráčmi  

OSR, OZO 

  17.   Základné pravidlá, 
technické údaje - 
ihrisko, hrací čas, 
odborná 
terminológia. 

  18.   Zásady 
bezpečnosti, 
úrazová zábrana, 
zásady osobnej a 
kolektívnej 
hygieny. 

  19.   Herné činnosti 
jednotlivca: 
základné 
postavenie hráča , 
pohyb hráča bez 
lopty, spracovanie 
lopty, dribling, 
dvojtakt, trojtakt, 
zaujatie 
obranného 
postavenia. 
Bránenie hráča bez 
lopty, s loptou, 
osobne, 
priestorovo, 
prihrávky od pleca, 
zhora s veľkým 
náprahom. Streľba 
zhora z miesta, 
skokom do 
bránkoviska, 

XII. 20.   Herné kombinácie: 
dvaja proti 
jednému, hoď 
a bež, protiútok 
skupiny hráčov, 
preberanie po 
križovaní, 

  21.   Herné systémy: 
osobná obrana, 
priestorová obrana 
0- 6, základný 
útočný systém 
v rade, útočný 
systém proti 
osobnej obrane 

  22.   Herná hodina 

  23.   Herná hodina 

    Základy gymnastických športov Žiak má 
vyformované estetické 
cítenie pri formovaní 
telesných proporcií a 
kultivovaného prejavu 
osobnosti žiaka, 

vedieť správne 
pomenovať  
cvičebné polohy, 
pohyby, cvičebné 
tvary, vedieť 
zostaviť a viesť 

OSR, OZO 

  24.   Moderná 
gymnastika 
dievčatá – švihadlo  

  25.   švihadlo – 
preskoky na 



mieste, z miesta 
znožmo, 
jednonožne, 
skrižmo, 
striedavonožne; 
krúženie – kruhy, 
osmičky; kmihanie; 
hádzanie 
a chytanie. Zostava 
v trvaní 30-60s 

Pestuje pozitívne 
spoločenské vzťahy 
medzi ľuďmi všetkých 
vekových kategórií 
Žiak využíva bohatý 
cvičebný obsah 
gymnastických 
športov na 
dosiahnutie 
pohybovej výkonnosti, 
zdravotne 
orientovanej 
zdatnosti, pozitívnych 
psychických, 
emocionálnych a 
estetických pocitov  

rozcvičenie so 
zameraním na 
vybraný 
gymnastický šport, 
vedieť prakticky 
ukázať imitačné, 
prípravné cvičenia, 
základné cvičebné 
tvary, zaradiť a 
predviesť 
pohybové 
kombinácie  
v zostave 
jednotlivca alebo 
skupiny  

I. 26.   Základná –
rytmická 
gymnastika 

  27.   cvičenie na 
taktovanie 
(tlieskanie, 
tamburínka), 
hudbu - pérovanie, 
pohupy, kroky, 
chôdza, behy, 
rovnováhové 
cvičenie, obraty, 
skoky s pohybmi 
hlavy, paží, trupu 
vo vysokých a 
nízkych polohách v 
2/4, 3/4 a 4/4 
takte bez  náčina, s 
náčiním. Prísunný, 
poskočný, 
premenný 
(polkový) krok 
v 2/4 takte; 
prísunný, 
valčíkový, 
mazurkový v ¾ 
takte. Rytmické 
cvičenie navzájom 
spájať.Pohybová 
skladba na hudbu 

    Cvičenie     v posilňovni   Optimálne rozvinúť  
koordinačné 
schopnosti, kĺbovú 
pohyblivosť 
a svalovú elasticitu, 
statickú 
a dynamickú silu, 
vedomú 
a kinestetickú 
diferenciáciu 
pohybov. Pochopiť 
účinok pohybovej 
aktivity na zdravie 
a vedieť sa správať 
v situáciách 
ohrozujúcich 
zdravie  

OSR, OZO 

  28.   Kruhový silový 
tréning 

  29.   Kruhový silový 
tréning 

    Základy gymnastických športov Žiak v tematickom 
celku základy 
gymnastických 
športov dosahuje takú 
úroveň osvojenia 
gymnastických 

mať osvojené 
primerané 
množstvo 
pohybových 
činností vo 
vybraných 

OSR, OZO 

  30.   Športová gym.-
prostné cv. 

  31.   Zdokonaľovanie 
gymnastických 
prvkov akrobacie 



II. 32.   Nácvik gymn. 
zostavy 

činností – polôh, 
pohybov, cvičebných 
tvarov, väzieb, že je 
schopný predviesť 
pohybový celok podľa 
stanovených 
požiadaviek 
(pravidiel). Žiak ovláda 
systematiku herných 
činností, základnú 
terminológiu a 
techniku herných 
činností jednotlivca.  

odvetviach telesnej 
výchovy a športu a 
vedieť ich uplatniť 
vo voľnom čase.  

  33.   Nácvik gymn. 
zostavy 

  34.   Kontrola – zostava 

  35.   Športová gym.-
preskok 

  36.   Roznožka cez kozu 

  37.   Skrčka cez kozu 

III. 38.   Skrčka cez kozu 

  39.   Kontrola – skrčka a 
roznožka 

    Športové hry Žiak pozná funkcie 
hráčov na jednotlivých 
postoch a vie hrať 
volejbal podľa   

  OSR, OZO, MUV 

  40.   Základné pravidlá - 
technické údaje 
(ihrisko, lopta, 
vybavenie) 

  41.   Základná 
terminológia. 
Zásady organizácie 
práce bezpečnosť, 
úrazová zábrana. 

    Volejbal stanovených pravidiel. 
Žiak vie preukázať 
pohybovú gramotnosť 
v rôznych športových 
odvetviach, má  
príjemný zážitok 
z vykonávanej 
pohybovej činnosti 
Žiak ovláda techniku 
herných činností 
jednotlivca, herné 
kombinácie a herné 
systémy, Žiak vo 
vybraných športových 
hrách dosahuje takú 
úroveň osvojenia 
herných činností 
jednotlivca, herných 
kombinácií 
a systémov, že je 
schopný hrať 
stretnutie podľa 
pravidiel.  

Dosiahnuť 
optimálnu úroveň 
hernej výkonnosti, 
ktorá umožňuje  
hrať zápasy podľa 
pravidiel. vedieť 
vysvetliť potrebu 
rozcvičenia pred 
vykonávaním 
pohybovej činnosti 
dodržiavať 
bezpečnostné 
a hygienické 
požiadavky pri 
vykonávaní 
pohybovej činnosti, 
dodržiavať 
osvojené pravidlá 
pri vykonávaní 
pohybových 
činností,  

OSR, OZO, MUV 

  42.   Herné činnosti 
jednotlivca 

  43.   odbitie obojručne 
zhora po pohybe, 
zdola z miesta, pod 
uhlom 

IV. 44.   podanie - priame 
podanie zhora 

  45.   Herné kombinácie 

  46.   útočné - s 
nahrávačom pri 
sieti (zóna 3) 

  47.   útočné a obranné - 
postavenie pri 
podaní súpera s 
nahrávačom pri 
sieti (zóna3,2) 

  48.   obranné 
(blokovanie) 

  49.   Herná hodina 

  50.   Kontrola 

  51.   úroveň osvojenia 
základných 
poznatkov 

V. 52.   herný výkon v 
zápase 

  53.   Herná hodina 

  54.   Herná hodina 

    Atletika žiak rozvíja kondičné 
a koordinačné 
schopnosti na 
primeranej úrovni, 
osvojuje si, 
zdokonaľuje 
a upevňuje pohybové 

používať odbornú 
terminológiu 
osvojených 
pohybových 
činností. Mať trvalý 
pozitívny vzťah 
k atletickým 

OSR, OZO, MUV 

  55.   Beh na 60m 

  56.   Skok do diaľky 

  57.   Beh na 300m 

  58.   Hod kriketovou 
loptičkou  



  59.   Beh na 800 metrov návyky a zručnosti. 
žiak pozná a vykonáva 
pohybové činnosti, 
ktoré pôsobia na 
rozvoj kondičnej 
pripravenosti pre 
dané športové hry 
Žiak využíva poznatky, 
skúsenosti a zručnosti 
z oblasti telesnej 
výchovy a športu 
a iných predmetov so 
zameraním na zdravý 
spôsob života 
a ochranu prírody. 
Žiak vie využívať 
základné atletické 
lokomócie pri 
udržiavaní a zvyšovaní 
svojej telesnej 
zdatnosti a uplatňuje 
získané vedomosti, 
zručnosti a návyky 
v každodennom 
živote.  

činnostiam ako 
predpokladu pre 
ich celoživotné 
uplatňovanie 
v individuálnej 
pohybovej aktivite 
a udržiavaní zdravia 
preukazuje 
pozitívny postoj 
k súťaženiu  

VI. 60.   Štafetový beh 

  61.   Vrh guľou 

  62.   Vrh guľou 

    Futbal vie využiť cvičenia na 
rozvoj pohybových 
schopností, vie 
diagnostikovať 
a hodnotiť  pohybovú 
výkonnosť vlastnú i 
spolužiakov, vie využiť 
pohybové prostriedky 
na rozvoj pohybovej 
výkonnosti  

poznatky o rozvoji 
a diagnostikovaní 
základných 
pohybových 
schopností, 
poznatky o 
telesnom vývine a 
jeho 
diagnostikovaní  

OSR, OZO, MUV 

  63.   Herná hodina 

  64.   Herná hodina 

    Testovanie     OSR, OZO 

  65.   Diagnostika 
všeobecnej 
pohybovej 
výkonnosti – 
člnkový beh (10x5 
m), skok do diaľky 
z miesta,  

. 66.   ľah – sed za 30 
sekúnd, beh za 12 
minút, výdrž 
v zhybe 

 

  



9.ročník 

Mesiac Hodina Tématický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX.   Poznatky z telesnej výchovy a športu Žiak vie vysvetliť 
dôvody potreby 
vykonávania 
pohybovej činnosti 
v súvislosti s  
ochranou 
vlastného zdravia  

vedieť vysvetliť 
potrebu 
rozcvičenia pred 
vykonávaním 
pohybovej činnosti 
vedieť poskytnúť 
prvú pomoc pri 
úraze v rôznom 
prostredí  

Ochrana života 
a zdravia- 
Cvičenie a pohyb 
na čerstvom 
vzduchu.  

  1.   Antropometrické 
merania.Telocvičný 
poriadok.Bozp. 

  2.   Technika behu, 
šľapavý, švihový,  

    Atletika Žiak pozná význam 
správnej 
životosprávy pre 
pohybový  výkon a 
negatívne vplyvy 
fajčenia, alkoholu a 
nedovolených látok 
na zdravie a 
pohybový výkon 
Žiak vie využívať 
základné atletické 
lokomócie pri 
udržiavaní 
a zvyšovaní svojej 
telesnej zdatnosti 
a uplatňuje získané 
vedomosti, 
zručnosti a návyky 
v každodennom 
živote. Žiak má 
trvalý pozitívny 
vzťah k atletickým 
činnostiam ako 
predpokladu pre 
ich celoživotné 
uplatňovanie 
v individuálnej 
pohybovej aktivite 
a udržiavaní 
zdravia.  Žiak vie 
plniť úlohy 
(funkcie) súvisiace 
s realizáciou hry 
v stretnutí: hráčske 
funkcie, funkcie 
rozhodcov, 
jednoduché 
organizačné 
funkcie  

vedieť sa 
orientovať 
v základných 
atletických 
disciplínach, 
charakterizovať ich 
a prakticky 
demonštrovať 
poznať význam 
a vplyv základných 
prostriedkov 
kondičnej prípravy 
na zdravý rozvoj 
organizmu  
a uplatňovať 
získané vedomosti 
,zručnosti a návyky 
v každodennom 
živote Vedieť 
vysvetliť základné 
pravidlá 
basketbalu, 
charakterizovať 
zásady fair – play  

Multikultúrna 
výchova- 
Medziľudské 
vzťahy  škole. 
Mediálna 
výchova- 
Mediálna  
komunikácia. 
Ochrana života 
a zdravia- 
Negatívne 
účinky drog, 
fajčenia 
a alkoholu na 
zdravie človeka. 
Multikultúrna 
výchova-  

  3.   bežecká ABC, 
štarty- nízky, 
polovysoký 

  4.   Beh na 60m 

  5.   Skok do diaľky 

X. 6.   Beh na 300m 

  7.   Hod kriketovou 
loptičkou  

  8.   Vrh guľou 

  9.   Vrh guľou 

  10.   Beh na 1000 m 

    Športové hry Žiak prejavuje 
trvalý pozitívny 
vzťah k športovým 
hrám ako 
predpokladu na ich 
celoživotné 
uplatňovanie 
v individuálnej 
pohybovej aktivite.  

  Boj proti 
rasizmu.    11.   Zdokonaľovanie 

herných činností 
jednotlivca – 
uvoľňovanie sa, 
dribling, dvojtakt 
a streľba na kôš 

XI.   Basketbal       



  12.   Herná hodina – hra 
s upravenými 
pravidlami 

  13.   Herná hodina – hra 
s upravenými 
pravidlami 

  

  

Športové hry   vedieť uplatniť 
techniku 
základných herných 
činností jednotlivca   

Regionálna 
výchova 
a tradičná 
ľudová kultúra- 
významné 
osobnosti nášho 
regiónu  

    Futbal Žiak súťažením 
v športových hrách 
preukazuje 
pozitívny postoj 
k telovýchovnému 
procesu, má 
pozitívny vzťah 
k spoluhráčom 
i k súperovi a 
dodržiava prijaté 
normy a pravidlá. 
Žiak pozná 
a vykonáva 
pohybové činnosti, 
ktoré pôsobia na 
rozvoj kondičnej 
pripravenosti pre 
dané športové hry 
Žiak vie hrať futbal 
podľa  stanovených 
pravidiel  

vedieť správne 
pomenovať, 
popísať, prakticky 
ukázať a uplatniť 
techniku 
základných herných 
činností jednotlivca 
Dosiahnuť 
optimálnu úroveň 
hernej výkonnosti, 
ktorá umožňuje  
hrať zápasy podľa 
pravidiel. Osvojiť si 
kolektívne 
psychomotorické 
zručnosti, zosúladiť 
vlastný motorický  
prejav 
sospoluhráčmi  

Dopravná 
výchova- Cyklista 
a korčuliar 
v cestnej 
premávke. 
Enviromentálna 
výchova-  
Základné zložky 
životného 
prostredia.  

  14.   Herné činnosti 
jednotlivca: 

  15.   -Útočné: dribling, 

  16.   prihrávky ,streľba, 
vedenie lopty, 
obchádzanie súpera 

  17.   -Obranné : 
obsadzovanie hráča 
s loptou a bez lopty 

  18.   Herná hodina 

  19.   Herná hodina 

XII. 20.   Herná hodina 

    Povinný výberový tematický celok       

  21.   Základné pravidlá, 
technické údaje, 
odborná 
terminológia. 

    Stolný tenis Žiak dodržiava 
bezpečnostné 
a hygienické 
požiadavky pri 
vykonávaní 
pohybovej činnosti. 
Žiak vie vymenovať 
činitele, ktoré  
negatívne 
ovplyvňujú zdravie 
človeka, ovláda 
základnú 
terminológiu a vie 
vysvetliť 
a dodržiavať v praxi 
pravidlá, pre neho 
novej hry –stolný 
tenis. Žiak 
v povinnom 
výberovom 
tematickom celku – 
stolný tenis 
dosahuje takú 

Vedieť využívať 
prácu nôh, 
dynamický štart 
z miesta, rotáciu 
tela, zlepšovať 
koordinačné 
schopnosti a 
obratnosť vedieť 
prakticky ukázať 
herné cvičenia 
mimo 
stolnotenisového 
stola i na ňom 
vedieť využiť 
pohybové 
prostriedky na 
rozvoj pohybovej 
výkonnosti vedieť 
správne vykonať 
a prakticky ukázať 
základné pohyby 
na lyžiach 
s prispôsobením sa 

Multikultúrna 
výchova- 
Medziľudská 
tolerancia. 
Regionálna 
výchova 
a tradičná 
ľudová kultúra- 
tradičná hmotná 
kultúra – 
produkcia 
potravín a strava 
Ochrana života 
a zdravia – 
Disciplína pri 
cvičení 
a ohľaduplnosť. 
Osobnostný 
a sociálny 
rozvoj-  
Uplatňovanie 
svojich práv.  

  22.   Zásady bezpečnosti 
a úrazová zábrana 

  23.   Osvojenie si 
správneho držania 
rakety 

  24.   Herné cvičenia 
mimo 
stolnotenisového 
stola i na ňom 

  25.   Hráčsky streh- 
základné 
postavenie hráča, 
práca nôh a pohyb 
hráča v hernom 
priestore 

I. 26.   Osvojovanie 
základnej 
pohybovej 
a úderovej techniky 
/ forhend , bekhend 
a podanie / 

  27.   Herná hodina 



  28.   Herná hodina úroveň osvojenia si 
herných činností, 
že je schopný hrať 
stolný tenis ako 
doplnkový resp. 
sezónny šport.  

rôznym terénnym 
nerovnostiam resp. 
prekážkam pri 
jazde  

  29.   Postoje a pohyby 
na lyžiach, obraty, 
chôdze, výstupy, 
pády a vstávanie, 
základný zjazdový 
postoj, zjazd šikmo 
svahom, brzdenie, 
oblúky v pluhu, 
prívrat spodnou 
lyžou, prívrat 
hornou 
lyžou,  nadväzované 
oblúky a  jazda cez 
terénne nerovnosti.  

    Sezónne nčinnosti Žiak vo vybranej 
sezónnej činnosti 
dosahuje 
primeranú úroveň 
osvojenia 
jednotlivých 
techník zjazdového 
lyžovania  

poznať 
a dodržiavať zásady 
správnej výživy, 
zaradiť využívať 
športové 
a pohybové 
činnosti vo svojom 
voľnom čase  

Ochrana života 
a zdravia- 
Starostlivosť 
o zdravie 
cvičením.  

  30.   Osvojovanie 
základnej 
pohybovej 
a úderovej techniky 
/ forhend , bekhend 
a podanie / 

  31.   Herná hodina 

II.   Lyžiarsky výcvik Žiak v povinnom 
výberovom 
tematickom celku – 
stolný tenis 
dosahuje takú 
úroveň osvojenia si 
herných činností, 
že je schopný hrať 
stolný tenis ako 
doplnkový resp. 
sezónny šport.  

  Dopravná 
výchova- 
Bezpečnosť 
cestnej 
premávky.  

  32.   Herná hodina 

    Povinný výberový tematický celok       

    Základy gymnastických športov Žiak v tematickom 
celku základy 
gymnastických 
športov dosahuje 
takú úroveň 
osvojenia 
gymnastických 
činností – polôh, 
pohybov, 
cvičebných tvarov, 
väzieb, že je 
schopný predviesť 
pohybový celok 
podľa stanovených 
požiadaviek 
(pravidiel). Žiak 
ovláda systematiku 
herných činností, 
základnú 
terminológiu a 
techniku herných 
činností 
jednotlivca.  

mať osvojené 
primerané 
množstvo 
pohybových 
činností vo 
vybraných 
odvetviach telesnej 
výchovy a športu a 
vedieť ich uplatniť 
vo voľnom čase.  

Regionálna 
výchova 
a tradičná 
ľudová kultúra- 
ľudové tance 
regiónov 
Slovenska 
Osobnostný 
a sociálny 
rozvoj- 
Sebareflexia. 
Environmentálna 
výchova – 
Ochrana pôdy.  

  33.   Športová gym.- 
prostné cv. 

  34.   Zdokonaľovanie 
gymnastických 
prvkov akrobacie 

  35.   Nácvik gymn. 
zostavy 

  36.   Nácvik gymn. 
zostavy 

  37.   Kontrola – zostava 

III. 38.   Športová gym.-
preskok 

  39.   Roznožka cez kozu 

  40.   Skrčka cez kozu 

  41.   Skrčka cez kozu 

  42.   Kontrola – skrčka a 
roznožka 

    Športové hry Žiak pozná funkcie 
hráčov na 
jednotlivých 

    

  43.   Základné pravidlá - 
technické údaje 



(ihrisko, lopta, 
vybavenie) 

postoch a vie hrať 
volejbal podľa   

IV. 44.   Základná 
terminológia. 
Zásady organizácie 
práce bezpečnosť, 
úrazová zábrana. 

    Volejbal stanovených 
pravidiel. Žiak vie 
preukázať 
pohybovú 
gramotnosť 
v rôznych 
športových 
odvetviach, má  
príjemný zážitok 
z vykonávanej 
pohybovej činnosti 
Žiak ovláda 
techniku herných 
činností 
jednotlivca, herné 
kombinácie a herné 
systémy, Žiak vo 
vybraných 
športových hrách 
dosahuje takú 
úroveň osvojenia 
herných činností 
jednotlivca, 
herných kombinácií 
a systémov, že je 
schopný hrať 
stretnutie podľa 
pravidiel.  

Dosiahnuť 
optimálnu úroveň 
hernej výkonnosti, 
ktorá umožňuje  
hrať zápasy podľa 
pravidiel. vedieť 
vysvetliť potrebu 
rozcvičenia pred 
vykonávaním 
pohybovej činnosti 
dodržiavať 
bezpečnostné 
a hygienické 
požiadavky pri 
vykonávaní 
pohybovej činnosti, 
dodržiavať 
osvojené pravidlá 
pri vykonávaní 
pohybových 
činností,  

Ochrana života 
a zdravia – 
Zásady 
poskytovania 
dopomoci. 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
– Pomoc starším 
a úcta k nim.  

  45.   Herné činnosti 
jednotlivca 

  46.   odbitie obojručne 
zhora po pohybe, 
zdola z miesta, pod 
uhlom 

  47.   podanie - priame 
podanie zhora 

  48.   Herné kombinácie 

  49.   útočné - s 
nahrávačom pri 
sieti (zóna 3) 

  50.   obranné 
(blokovanie) 

  51.   Herná hodina 

V. 52.   Herná hodina 

  53.   Kontrola 

  54.   úroveň osvojenia 
základných 
poznatkov 

  55.   herný výkon v 
zápase 

  56.   Herná hodina 

  57.   Herná hodina 

    Atletika žiak rozvíja 
kondičné 
a koordinačné 
schopnosti na 
primeranej úrovni, 
osvojuje si, 
zdokonaľuje 
a upevňuje 
pohybové návyky 
a zručnosti. žiak 
pozná a vykonáva 
pohybové činnosti, 
ktoré pôsobia na 
rozvoj kondičnej 
pripravenosti pre 
dané športové hry 
Žiak využíva 
poznatky, 
skúsenosti 
a zručnosti z oblasti 
telesnej výchovy a 
športu a iných 
predmetov so 
zameraním na 
zdravý spôsob 
života a ochranu 
prírody. Žiak vie 
využívať základné 

používať odbornú 
terminológiu 
osvojených 
pohybových 
činností. má trvalý 
pozitívny vzťah 
k atletickým 
činnostiam ako 
predpokladu pre 
ich celoživotné 
uplatňovanie 
v individuálnej 
pohybovej aktivite 
a udržiavaní zdravia 
preukazuje 
pozitívny postoj 
k súťaženiu  

Environmentálna 
výchova – 
Ochrana 
životného 
prostredia 
v regióne. 
Ochrana života 
a zdravia – 
Vitamíny 
predpoklad 
zdravia.  

  58.   Beh na 60m 

  59.   Skok do diaľky 

VI. 60.   Beh na 300m 

  61.   Hod kriketovou 
loptičkou  

  62.   Beh na 1000 
metrov 

  63.   Štafetový beh 



atletické lokomócie 
pri udržiavaní 
a zvyšovaní svojej 
telesnej zdatnosti 
a uplatňuje získané 
vedomosti, 
zručnosti a návyky 
v každodennom 
živote.  

    Futbal vie využiť cvičenia 
na rozvoj 
pohybových 
schopností, vie 
diagnostikovať 
a hodnotiť  
pohybovú 
výkonnosť vlastnú i 
spolužiakov, vie 
využiť pohybové 
prostriedky na 
rozvoj pohybovej 
výkonnosti  

poznatky o rozvoji 
a diagnostikovaní 
základných 
pohybových 
schopností, 
poznatky o 
telesnom vývine a 
jeho 
diagnostikovaní  

Dopravná 
výchova – 
Všeobecne 
záväzné právne 
predpisy.  

  64.-65   Herná hodina 

. 66.   Diagnostika 
všeobecnej 
pohybovej 
výkonnosti – 
člnkový beh (10x5 
m), skok do diaľky 
z miesta, ľah – sed 
za 30 sekúnd, beh 
za 12 minút, výdrž 
v zhybe 

 

 


