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UČEBNÉ  OSNOVY 
 

Názov predmetu TELESNÁ VÝCHOVA 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

Ročník  druhý, tretí, štvrtý 

Škola 
Základná škola s materskou školou Samuela Timona, 

Trenčianska Turná 30 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Názov Školského vzdelávacieho programu Otvárame bránu do sveta poznania 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU 

Vyučovací predmet TEV patrí do vzdelávacej oblasti  Zdravie a pohyb. Zameranie TEV v primárnej 

edukácii je dominantne na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k 

upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. TEV poskytuje 

elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k 

psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k 

pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Svojím zameraním 

má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho 

školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k 

celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - 

pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.  

TEV sa v podmienkach primárneho vzdelávania vyučuje koedukovane. Počty žiakov na vyučovaní TEV 

stanovujeme podľa inštrukcie MŠ SR o základnej škole.  

Bezpečnosť na TEV zabezpečuje učiteľ svojou prítomnosťou po celú dobu vyučovacej hodiny, 

rešpektovaním UO, podmienok žiakov (zdravotný stav ap.), účelnou organizáciou činností a 

priestoru, používaním zodpovedajúcich postupov, foriem a metód práce, vydávaním jasných, 

presných a žiakom zrozumiteľných povelov a pokynov, vysvetľovaním a dôsledným uplatňovaním 

zásad bezpečnosti v rôznych podmienkach a situáciách, permanentnou kontrolou stavu náčinia a 

náradia. Za bezpečnosť žiakov pri presune na miesto vyučovania zodpovedá učiteľ. Počas 

plaveckého výcviku za bezpečnosť pri vyučovaní zodpovedá pedagogický pracovník poverený 

vedením výcviku. 

Telesnej výchovy sa zúčastňujú všetci žiaci zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny. Žiaci zdravotne 

oslabení (III. zdravotná skupina) sa zúčastňujú telesnej výchovy s úľavami v tých činnostiach, ktoré 

by boli kontraindikáciou (úľava na základe pokynov ošetrujúceho lekára). V prípade, že vznikne 

požiadavka, sme pripravení vytvoriť podmienky aj pre zdravotne oslabených žiakov, aby sa mohli 

zúčastňovať zdravotnej TEV, ktorá sa vyučuje podľa samostatných učebných osnov.  

O oslobodenie žiaka z TEV môže požiadať jeho zákonný zástupca na základe odporúčania 

ošetrujúceho lekára.  
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2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU  

  
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti  

Zdravie a pohyb  platných pre celú školskú telesnú výchovu. Postupné plnenie cieľov primárnej edukácie 

prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.  

Cieľom vyučovania telesnej výchovy je, aby na konci 4. ročníka každý žiak v súlade s vekovými a 

individuálnymi predpokladmi: 

 mal vytvorenú základnú predstavu o význame TV – i o možnostiach jej využitia pre zdravie, 

zábavu, zdatnosť, odpočinok atď.; 

 vedel sa samostatne pripraviť na cvičenie (v telocvični, na ihrisku, v bazéne, na snehu, ľade, 

v prírode, atď); 

 prejavoval záujem o TV, mal chuť cvičiť a prežíval radosť zo spontánnej i riadenej telovýchovnej 

činnosti; 

 mal veku primeranú úroveň kondičných a koordinačných schopností; 

 mal spoľahlivo osvojené pohybové zručnosti z učiva vymedzeného učebnými osnovami; 

 spoľahlivo rozlišoval obsah základných telovýchovných pojmov, vedel na ne správne reagovať a 

samostatne ich používať v rozhovore; 

 aktívne ovládal základnú terminológiu osvojovaných činností, bezpečne poznal jednoduché 

cvičenia, hry, súťaže, poznal ich význam, zmysel i možnosti uplatnenia v dennom režime; 

 mal primeranú schopnosť uplatniť osvojené poznatky ako vedomosti v známom i menej známom 

telovýchovnom prostredí, ale taktiež v iných predmetoch a opačne; 

 bol schopný rozlíšiť dobre a zle vykonané cvičenie, vedel označiť chybu pri cvičení spolužiakov i 

u seba; 

 vedel samostatne zmerať pulzovú frekvenciu činnosti srdca a poznal k čomu sa tento údaj 

využíva v TV; 

 spoľahlivo poznal pravidlá najčastejšie využívaných pohybových i športových hier a súťaží a 

týmto sa uvedomele podriaďoval; 

 bol schopný organizovať a riadiť jednoduché hry pre spolužiakov; 

 prejavoval primeranú rozhodnosť, nebojácnosť, snahu po lepšom výkone, tvorivosť, radosť z 

víťazstva, ale i schopnosť oceniť súpera a zmieriť sa s prehrou; 

 prejavoval snahu o estetický pohybový prejav i estetiku v odievaní; 

 prejavoval záujem o vlastné zdravie v podobe starostlivosti o hygienu tela i odevu, v podobe 

aktivity, ale i primeranej ostražitosti pri cvičení; 

 mal osvojené základné poznatky o negatívnom vplyve fajčenia, alkoholu, drog na zdravie, i na 

pohybový výkon; 

 mal osvojené základné hygienické zásady i návyky a prakticky ich využíval pred, počas i po 

skončení TV činnosti; 

 ovládal základné zásady bezpečnosti pri cvičení v rôznych podmienkach a prostredí a dôsledne 

ich používal v telovýchovnej činnosti; 

 vedel ošetriť drobné poranenia (sebe i spolužiakom); 

 mal tolerantné správanie i pocit zodpovednosti za konanie vo vzťahu k spolužiakom, učiteľom, 

rodičom a starším; 

 prejavoval uvedomelý aktívny vzťah k životnému prostrediu a k prírode. 
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Všeobecné ciele oblasti Zdravie a pohyb 

 

 stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností 

 podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti 

 podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách 

 formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu 

 kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela 

 vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti 

 podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie 

 uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti 

 

Hlavný cieľ telesnej výchovy 

 

 pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na 

zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti 

 

Ďalšie ciele 

 

 Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj – mať  vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o 

vlastných pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu 

rozvoja osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej 

 Cieľ zameraný na zdravie – vnímať  zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri 

formovaní vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. 

Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie. 

 Cieľ zameraný na motoriku – mať  osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené 

pohybové návyky súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté 

pohybové schopnosti, preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a 

športu pri realizácii pohybových činností 

 Cieľ zameraný na postoje – prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah 

k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote. 

V priebehu primárneho vzdelávania sa výraznejšie diferencujú ciele, úlohy a obsah podľa 

jednotlivých ročníkov. 

1. ročník považujeme za adaptačný. Tomu zodpovedá výrazné zastúpenie spontánnych pohybových 

činností a pohybových hier, v ktorých sa uplatňujú prirodzené pohyby (chôdza, beh, skoky, hody, lezenie 

atď.). Tieto činnosti sú motivačne posilňované slovom, riekankami, melódiou, rytmom. Žiaci sa učia a 

navykajú na organizáciu vyučovania telesnej výchovy, učia sa významu a technike jednotlivých cvičení a 

činností. Značná pozornosť sa venuje cvičeniam, ktoré podporujú správne držanie tela žiakov. 

2. a 3. ročník je prechodný. Ide v nich o postupný, primerane gradovaný prechod od spontánnosti a 

hravosti k prevažne riadenej činnosti. Narastá podiel súťaživých činností, športových prvkov a výkonov. 

Tomu zodpovedá primeraný nárast poznatkov. I naďalej sa venuje pozornosť cvičeniam, ktoré pozitívne 

vplývajú na správne držanie tela žiakov. Dominuje snaha o priebežný rozvoj bioenergetickej a funkčnej 

kapacity organizmu, ktorá pozitívne vplýva na proces osvojovania i zdokonaľovania pohybových zručností. 

4. ročník vnímame ako intenzifikačný. Zabezpečuje bezproblémový prechod na ciele a úlohy vyučovania 

telesnej výchovy nižšieho stredného vzdelávania. Hodiny v tomto ročníku sú preto charakteristické 

zvýšenou obsahovou i organizačnou náročnosťou, zvýšeným podielom športových prvkov a činností, 
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súťažami v týchto činnostiach, nárokmi na intenzitu pohybových podnetov, na myslenie a myšlienkové 

operácie. Očakáva sa tiež výraznejší podiel samostatnej a tvorivej činnosti žiakov. Takýto prístup k 

špecifickým, športovo orientovaným činnostiam je aktuálny ako z hľadiska potreby dosiahnuť motorickú 

docilitu (trvalú schopnosť osvojovať si nové pohybové schopnosti), tak i z hľadiska potreby zvyšovať 

výkonnosť v týchto činnostiach. 

 

3. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

V oblasti KOMPETENCIE ABSOLVENTA primárneho vzdelávania z telesnej výchovy žiak: 

 má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov z 

realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových záujmov 

 dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k súperom pri 

súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a 

svojim správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie 

 má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať a tvorivo 

rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase 

 má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre 

optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť 

 dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného 

zdravia 

 pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať 

prostredníctvom každodenného pohybu 

 

V oblasti KOMUNIKÁCIA V MATERINSKOM JAZYKU A V CUDZÍCH JAZYKOCH žiak: 

 

 vie sa vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou 

 vie vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými 

aktivitami, interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou 

 dokáže komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale i 

významných športových súťažiach a sviatkoch (OH, MS, ME ap. ) 

 

 

V oblasti MATEMATICKÁ KOMPETENCIA A ZÁKLADNÉ KOMPETENCIE V OBLASTI VEDY A TECHNIKY žiak: 

 

 využíva vyjadrovanie telom a pohybom pri rozvoji matematických modelov myslenia  

 rozvíja svoje priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít 

 rozvíja svoje logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiac 

 využíva poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkovaní 

 

V oblasti DIGITÁLNA KOMPETENCIA žiak: 

 

 využíva informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich so športovými 

aktivitami 

 aktívne využíva informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase 

 má záujem (je motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu 
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V oblasti SPOLOČENSKÉ A OBČIANSKE KOMPETENCIE žiak: 

 

 vie vytvoriť vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti – svojej účasti 

na nej v rámci skupiny, tímu ap., 

 vie rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných športových aktivitách 

 vie kooperovať pri športových aktivitách 

 je  tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho so športovou 

aktivitou a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich požiadaviek a formulovaní svojich názorov 

 

V oblasti  INICIATÍVNOSŤ A PODNIKAVOSŤ žiak: 

 

 vie s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a športové aktivity v 

rôznom prostredí  

 je iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného režimu 

 

V oblasti KULTÚRNE POVEDOMIE A VYJADROVANIE žiak: 

 

 má motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania), ktorá je súčasťou kultúrnej 

gramotnosti človeka 

 

4. OBSAHOVÉ, ORGANIZAČNÉ A ČASOVÉ VYMEDZENIE PREDMETU 

Za základný prostriedok na dosiahnutie plánovaných cieľov predmetu považujeme obsah učiva, ktorý 

členíme do tematických celkov. Pri plánovaní konkrétneho učiva vychádzame z cieľov, rešpektujeme 

vývojové osobitosti jednotlivcov a tiež konkrétne materiálne podmienky školy. Zastúpenie učiva 

jednotlivých tematických celkov rámcovo zodpovedá proporciám, ktoré odporúča štátny vzdelávací 

program.  

Poznatky z telesnej kultúry, poradové cvičenia a organizačné činnosti, prípravné kondičné, 

koordinačné, kompenzačné a relaxačné cvičenia podľa potreby uplatňujeme nielen na hodinách 

TEV, ale podľa aktuálnej situácie aj v každej vyučovacej hodine vo všetkých ročníkoch.  

V nadväznosti na 1. ročník, kde využívame učivo viacerých tematických celkov, v 2.a 3. ročníku 

uplatňujeme v hlavnej časti hodiny výuku s prevažujúcim obsahom jedného tematického celku. 

Zvyšovanie emocionality a tým i koncentrácie pozornosti žiakov v takých vyučovacích hodinách 

umožňuje striedanie podmienok pre danú činnosť (súťaže, činnosť vo forme hry, atď).  

Čisto monotematicky zamerané hlavné časti vyučovacích hodín zaraďujeme až vo 4. ročníku ako 

zámerne modelovanú prípravu na vyučovanie TSV vo vyšších ročníkoch.  

Posilňovanie a rýchlostno-silové cvičenia zaraďujeme po dostatočnej príprave organizmu.  

Do vyučovacích hodín TEV zaraďujeme i jogové a strečingové cvičenia, a to vo forme hatajógy, 

kalanetiky, dýchacích a relaxačných cvičení, prípadne i cvičenia iných zdravotne zameraných 

pohybových systémov. Zaradenie týchto cvičení je však podmienené dôkladnou teoretickou a 

praktickou prípravou učiteľa. 

 
2. ročník 

Časová dotácia:  66 hodín ročne, 2 hodiny týždenne. 

 

1. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti (20 hod)     
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2.  Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry (20 hod)  

3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti (10 hod) 

4.  Psychomotorické cvičenia a hry (10 hod)      

5.  Aktivity v prírode a sezónne činnosti (6 hod)          

 

3. ročník  

Časová dotácia:  66 hodín ročne, 2  hodiny týždenne. 

 

1. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti (20 hod) 

2. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry (20 hod) 

3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti (10 hod) 

4. Psychomotorické cvičenia a hry (10 hod) 

5. Aktivity v prírode a sezónne činnosti (6 hod)      

   

4. ročník   

Časová dotácia:  66 hodín ročne, 2 hodiny týždenne. 

 

1. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti (20 hod)        

2. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry (20 hod)                                       

3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti (10 hod) 

4. Psychomotorické cvičenia a hry (10 hod) 

5. Aktivity v prírode a sezónne činnosti (6 hod)        

 

 
5. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  

2. ročník 

OBSAHOVÁ ČASŤ VÝKONOVÁ ČASŤ 

I. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti  

 základné povely poradovej prípravy; 
nástupy: rad, zástup, dvojrad, družstvo. 

 základné lokomócie pohybových hier 

 beh na krátku vzdialenosť (10m - 15m) 
z vysokého a nízkeho štartu  

 kondičné a koordinačné cvičenia, 
pohybové zručnosti a návyky, rozvoj 
pohybových schopností, spojenie pohybu 
s dýchaním 

 základy poradových cvičení, 

 prípravné cvičenia so zameraním na 
prácu s loptou, cvičenia s plnými 
loptami (1 kg), kotúľanie a hody 

 základné cvičenia na lavičkách (chôdza 
vpred, beh, skoky, preskoky, obraty) 

 cvičenia na zmeny polôh a priestorovú 
orientáciu (obraty, prevraty, kotúľ pred) 

 cvičenia na švédskej debne (vliezanie 
a zoskok 

 cvičenia na prekážkovej dráhe 

 cvičenie na rebrinách (výstup, zostup, 
zoskok, vis, vo zvise prednožiť znožmo) 

 beh, rýchla chôdza, kondičné cvičenia 
realizované vo dvojiciach v rôznom 
držaní 

Žiak: 

 pozná zásady bezpečného pohybu v 
telocvični, vie správne nastúpiť podľa 
povelov vyučujúceho, vie sa orientovať v 
telocvični 

 vie uplatniť základné lokomócie, 
poradové cvičenia i gymnastické zručnosti 
v hrách, súťažiach a iných pohybových 
činnostiach 

 pozná základy správnej techniky rýchleho 
i vytrvalostného behu 

 vie precvičovať už osvojené elementárne 
pohybové zručnosti atletického 
charakteru 

 pozná techniku skoku z miesta 

 pozná zásady bezpečnosti pri cvičení 
s lavičkami 

 pozná zásady bezpečnosti pri cvičení 
kotúľov 

 pozná zásady bezpečnosti pri cvičení so 
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 naháňačky vo dvojiciach, štafetové behy 

 technika skoku z miesta a nácvik odrazu 

 preverovanie vytrvalosti pri atletických 
cvičeniach, vytrvalostný beh, štafetové 
behy. 

švédskou debnou 

 vie sa zapojiť do štafetového behu 

 

II. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry  

 základné manipulačné činnosti s loptou 
(kotúľanie lopty v kruhu v rôznych 
postojoch, hádzanie a odovzdávanie, 
prenášanie a podávanie lopty s rôznymi 
obmenami polohy žiaka, odrážanie lopty 
o zem a jej chytanie) 

 zdokonaľovacie cvičenia a hry s 
malými loptičkami (prehadzovanie a 
nadhadzovanie loptičiek 

 základné a prípravné cvičenia s krátkym 
švihadlom - nácvik, preskoky, výskoky, 
točenie švihadlom, cvičenie v dvojiciach. 

 základné zručnosti s loptou (chytanie, 
hádzanie, prípravné koordinačné 
cvičenia, prihrávky) 

 nácvik techniky prihrávky jednoruč, 
obojruč, horným a dolným oblúkom 
spracovanie lopty 

 rozvíjanie zručností pri netradičných 

 športoch  

 športové hry – vybíjaná, futbal basketbal 

 nácvik prihrávok nohou, spracovanie 
lopty, kop, výkop  

 kondičné cvičenia s netradičným náčiním 
- frisbee. 

Žiak: 
• vie pomenovať a poznať základné herné 
činnosti jednotlivca, poznať názvy hier 
realizovaných vo výučbe 
• dokáže aplikovať v hre dohodnuté pravidlá 
a rešpektovať ich 
• vie uplatniť správnu techniku manipulácie 
s náčiním 
• vie uplatniť správnu techniku herných činností 
jednotlivca v hrách realizovaných vo výučbe 
• vie využiť naučené zručnosti z hier v rôznom 
prostredí (telocvičňa, príroda, ihrisko) 
a aplikovať ich aj v bežnom  živote (vo voľnom 
čase) 

• pozná herné činnosti zamerané na manipuláciu 
s loptou pri basketbale (prihrávka obojručne 
trčením, priama, o zem, oblúkom, oblúkom 
horná, streľba obojručne z miesta po driblingu, 
bránenie hráča s loptou)  

• pozná herné činnosti zamerané na manipuláciu 
s loptou vo futbale (cielenie a triafanie s loptou, 
vedenie lopty, prihrávka, spracovanie lopty, 
streľba) 

• pozná herné činnosti zamerané na manipuláciu 
s loptou vo vybíjanej (cielenie a triafanie 
s loptou, prehodenie lopty) 

III. Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

 Rozvíjanie základných pohybových 

schopností v spojení s hudbou (tanečná 

a štylizovaná chôdza, beh, skoky, 

poskoky so zameraním na správne 

a estetické držanie tela. 

 Základé kroky: jednokročka, dvojkročka, 

rytmický tanec, pohybová tvorivosť 

v reakcii na hudbu. 

 Rozvíjanie orientačných a rytmických 

zručností a schopností, uplatňovanie 

prvkov ľudového tanca. 

Žiak: 

• kladie dôraz na správne a estetické držanie 
tela a kultúrnosť pohybového prejavu, vie 
napodobňovať rôzne pohyby 

• vie správne pomenovať základné gymnastické 
cvičenia, tanečné kroky a činnosti realizované vo 
výučbe 

• dokáže technicky správne predviesť rytmické 
cvičenia, tanečné kroky, motívy v rôznych 
obmenách realizované vo výučbe (prísunný krok, 
premenný krok, pílivé poskoky)  

• vie zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh 
s rytmom navodeným potleskom, zvukovým 
signálom, hudbou 

• vie uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno – 
pohybových,  tanečných a dramatických  hrách, 
no i pri  iných pohybových činnostiach 

• pri pohybových činnostiach vie uplatniť 
estetické držanie tela a výrazové prostriedky 
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IV. Psychomotorické cvičenia a hry 

 psychomotorické cvičenia, správne 
dýchanie pri cvičení, hudobný sprievod 

  správne držanie tela,  správne dýchanie, 
antistresové cvičenia,  

 vytváranie správnych návykov držania 
tela a fyziologicky správneho dýchania 

 relaxačné cvičenia spojené so správnym 
dýchaním v sede a ľahu 

 uvoľňovacie cvičenia 

 prehlbovanie rozširovanie a upevňovanie 
osvojených pohybov relaxácie - strečing 

 antistresové cvičenia 

Žiak: 

• vie správne pomenovať základné polohy tela, 
druhy realizovaných cvičení z oblasti 
psychomotoriky 

• vie zaujať správne základné polohy tela 
a primerane svojim schopnostiam vykonávať 
psychomotorické  cvičenia v rôznych obmenách. 

• vie uplatniť prvky psychomotoriky 
a psychomotorických hier a prežívať pocity 
radosti z pohybu a hry 

• pozná jednoduché testy na posudzovanie 
svojej flexibility, držania tela, dýchania 

• pozná význam správneho dýchania pri cvičení i 
každodenných aktivitách 

V. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 turistika – jej druhy a formy,  chôdza po 
rôznych povrchoch, turistický výstroj, 
turistický chodník, turistická značka, 
korčuľovanie – kolieskové korčule, 
korčule, sánkovanie 

 jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli 

 hádzanie snehových gúľ, vytváranie stôp, 
sánkovanie, bobovanie, šmýkanie na 
snehu a ľade 

 

Žiak: 

• ovláda techniku základných pohybových 
zručností v rámci aktivít realizovaných v prírode 
počas jednotlivých ročných období 

• pozná význam pobytu v prírode pri pobyte a 
pohybe v prírode 

• pozná pravidlá pohybu a bezpečnosti pri 
realizácii aktivít v prírode, vie chodiť rôznymi 
druhmi vzhľadom k povrchu a terénu  

• vie predviesť správne technické predvedenie 
elementárnych pohybových zručností vo výučbe 
realizovaných sezónnych pohybových činností 
v rôznych obmenách 

• vie uplatniť prvky sezónnych pohybových 
činností v hrách, súťažiach ap. v škole i vo 
voľnom čase 

 

 

 

3. ročník 

 

OBSAHOVÁ ČASŤ VÝKONOVÁ ČASŤ 

I. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti  

 základné povely poradovej prípravy, 
nástupové a pochodové tvary; nástupy: 
rad, zástup, dvojrad, družstvo 

 základné lokomócie pri pohybových 
hrách 

 správna technika behu na krátke 
vzdialenosti, atletická abeceda  

Žiak: 

 pozná zásady bezpečného pohybu v 
telocvični, vie správne nastúpiť podľa 
povelov vyučujúceho, vie sa orientovať 
v telocvični 

 vie správne predviesť a pomenovať 
základné telovýchovné pohyby 
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 vysoký a nízky štart - upevnenie 

 poznatkov a zručností. 

 kondičné a koordinačné cvičenia, 
zdokonaľovanie pohybových zručností a 
návykov 

 preskakovanie 4 - 6 lavičiek na šírku, 

 rozvoj pohybových schopností, správne 
spájanie pohybu s dýchaním 

 základné činnosti manipulácie s loptou, 
horná prihrávka jednoruč na mieste i za 
pohybu, horná streľba jednoruč 

 činnosti zamerané na  zdokaľovanie 
techniky skoku do diaľky z miesta a 
z rozbehu 

 základné cvičenia na lavičkách, chôdza 
vpred, beh, skoky, preskoky, obraty 

 kotúľ vpred a vzad s metodickými 
obmenami 

 prípravné cvičenia na rozvoj rovnováhy 

 gymnastické hry zamerané na 
rovnováhu, stoj na lopatkách 

 cvičenia na rebrinách (výstup, zostup, 
zoskok, vis, vo zvise, prednožiť znožmo) 

 cvičenia na rozvoj rovnováhy (zoskoky z 
vyššej podložky do hĺbky 1m, skoky 
prosté odrazom znožmo z mostíka i z 
trampolínky) 

 bežecká abeceda (rýchly a striedavý beh 
rôznymi spôsobmi) 

 prekonávanie prírodných 
prekážok,vychádzka do okolia školy. 

 preverovanie vytrvalosti pri atletických 
cvičeniach (vytrvalostný beh, štafetové 
behy, vytrvalostný beh 6 min.) 

 vie uplatniť základné lokomócie, 
poradové cvičenia i gymnastické zručnosti 
v hrách, súťažiach a iných pohybových 
činnostiach 

 má osvojenú správnu techniku cvičenia 
pre celkový telesný a pohybový rozvoj 

 pozná základy správnej techniky rýchleho 
i vytrvalostného behu 

 dokáže behať technicky správne, dbá na 
správne dýchanie 

 vie precvičovať už osvojené elementárne 
pohybové zručnosti atletického 
charakteru 

 zdokonaľuje sa v správnej technike 
gymnastických cvičení 

 vie technicky správne predviesť cvičenia 
na rebrinách 

 pozná techniku skoku z miesta 

 pozná zásady bezpečnosti pri cvičení 
s lavičkami 

 pozná zásady bezpečnosti pri cvičení 
kotúľov 

 dokáže koordinovať svoje pohyby v 
gymnastických hrách zameraných na 
rozvoj rovnováhy 

 pozná techniku hodu loptičkou z miesta,  
vie vykonávať hod loptičkou z miesta a 
dodržiavať pri tom bezpečnosť 

 ovláda správnu techniku hodu loptou, má 
osvojené základné zručnosti s loptou, 
správne držanie lopty, vie ich aplikovať 
pri hrách a súťažiach 

 dbá na správne držanie tela, dodržiava 
základné pravidlá súťaží 

II. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry  

 pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper 
(protihráč), kapitán, rozhodca, pravidlá 
hry, ihrisko (hrací priestor, hracia 
plocha), bránka, kôš, hracie náčinie 
(lopta, pálka, hokejka ap.), gól, bod, 
prihrávka, streľba, vedenie lopty, 
držanie lopty, útok – útočník, útočná 
činnosť, obrana – obranca, obranná 
činnosť) 

 základné manipulačné činnosti s loptou 
(kotúľanie lopty v kruhu v rôznych 
postojoch, hádzanie a odovzdávanie 
lopty, prenášanie a podávanie lopty s 
rôznymi obmenami polohy žiaka) 

Žiak: 

• vie pomenovať a poznať základné herné 
činnosti jednotlivca, poznať názvy hier 

realizovaných vo výučbe 

• dokáže aplikovať v hre dohodnuté pravidlá 

a rešpektovať ich 

• vie uplatniť správnu techniku manipulácie 
s náčiním 

• vie uplatniť správnu techniku herných činností 
jednotlivca v hrách realizovaných vo výučbe 

• vie využiť naučené zručnosti z hier v rôznom 
prostredí (telocvičňa, príroda, ihrisko) 
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 zdokonaľovacie cvičenia a hry s malými 
loptami, držanie lopty, nadhadzovanie a 
chytanie lopty na mieste, v chôdzi, v 
behu vpred, vzad, bokom, podávanie 
lopty na mieste i za pohybu) 

 prípravné cvičenia s krátkym švihadlom  
(preskoky, medziskok, výskoky, točenie 
švihadlom, cvičenie vo dvojiciach) 

 základné zručnosti so švédskou debnou 
(rozloženie, zloženie, prekonávanie 
dielov, prebehy, behy, preskoky, skoky, 
podliezanie) 

 rozvíjanie manipulačných zručností s 
loptou (prihrávky trčením, jednoruč, 
obojruč, dribling pravou aj ľavou rukou) 

 základné činnosti s plnou loptou 
(kotúľanie plných lôpt v dvojiciach 
a štvoriciach, hádzanie, nácvik techniky 
prihrávky obojruč) 

 prihrávky loptou v basketbale (horným a 
dolným oblúkom, prihrávky na kôš, 
horná jednoruč, sponad hlavy na mieste 
i v pohybe, streľba zhora v stoji z 
miesta, prihrávka obojruč, horným a 
dolným oblúkom, spracovanie lopty) 

 športové hry – vybíjaná, futbal, 
basketbal 

 prihrávky nohou  (spracovanie lopty, 
kop, výkop) 

a aplikovať ich aj v bežnom  živote vo voľnom 
čase) 

• pozná herné činnosti zamerané na manipuláciu 
s loptou pri basketbale (prihrávka obojručne 
trčením, priama, o zem, oblúkom, oblúkom 
horná, streľba obojručne z miesta po driblingu, 
bránenie hráča s loptou)  

• pozná herné činnosti zamerané na manipuláciu 
s loptou vo futbale (cielenie a triafanie s loptou, 
vedenie lopty, prihrávka, spracovanie lopty, 
streľba) 

• pozná herné činnosti zamerané na manipuláciu 
s loptou vo vybíjanej (cielenie a triafanie 
s loptou, prehodenie lopty) 

III. Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

 rozvíjanie základných pohybových 
schopností v spojení s hudbou, tanečná 
a štylizovaná chôdza, beh, skoky, 
poskoky so zameraním na správne a 
estetické držanie tela 

 osvojovanie si základných tanečných 
krokov, (jednokročka, dvojkročka, 
cvalové, pílové, hajduchové poskoky)  

 rytmický tanec, pohybová tvorivosť na 
hudbu 

 rytmizovanie pohybov s využitím hudby a 
jednoduchých hudobných nástrojov 
(Ženilo sa motovidlo) 

 rozvíjanie tvorivej improvizácie, 
kreativity, tanečnej a štylizovanej 
chôdze 

 uplatňovanie na nacvičených prvkov v 
ľudovom a modernom tanci 

 rozvíjanie orientačných, rytmických 
schopností a zručností 

 uplatňovanie prvkov ľudového tanca 
nášho regiónu 

Žiak: 

• kladie dôraz na správne a estetické držanie 
tela a kultúrnosť pohybového prejavu, vie 
napodobňovať rôzne pohyby 
• vie správne pomenovať základné gymnastické 
cvičenia, tanečné kroky a činnosti realizované vo 
výučbe 

• rozozná rytmus a vie pohybovo reagovať na 
hudbu polky a valčíka, štvorylky (tanec 
Čerešnička, Na Ostrej hore) 
• vie správne technicky predviesť rytmické 
cvičenia, tanečné kroky, motívy v rôznych 
obmenách realizované vo výučbe (prísunný krok, 
premenný krok, pílivé poskoky)  
• vie zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh 
s rytmom navodeným potleskom, zvukovým 
signálom, hudbou 
• vie uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno – 
pohybových,  tanečných a dramatických  hrách, 
no i pri  iných pohybových činnostiach 
• pri pohybových činnostiach vie uplatniť 
estetické držanie tela a výrazové prostriedky 
 

IV. Psychomotorické cvičenia a hry 

 názvy častí tela,  polôh tela i jeho častí, 
správne držanie tela 

 význam pohybu i jednotlivých druhoch 

Žiak: 

• vie správne pomenovať základné polohy tela, 



                          ISCED 1  -   TEV  2.-4. ročník 

11 

 

cvičení pre zdravý vývin, 

 prejav a reakcie organizmu na pohybovú 
aktivitu, 

 správne dýchanie pri cvičení 
i každodenných aktivitách 

 koordinačné cvičenia a hry, cvičenia na 
rozvíjanie   rovnováhy a priestorovej 
orientácie, cvičenia napätia a uvoľnenia 
svalov, 

 relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,  

 aktivity zamerané na rozvoj dýchania,  

 naťahovacie (strečingové) cvičenia,  

 cvičenia na rozvoj flexibility. 

druhy realizovaných cvičení z oblasti 
psychomotoriky 

• vie zaujať správne základné polohy tela 
a primerane svojim schopnostiam vykonávať 
psychomotorické  cvičenia v rôznych obmenách. 

• vie uplatniť prvky psychomotoriky 
a psychomotorických hier a prežívať pocity 
radosti z pohybu a hry 

• pozná jednoduché testy na posudzovanie 
svojej flexibility, držania tela, dýchania 

• pozná význam správneho dýchania pri cvičení i 
každodenných aktivitách 

V. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 cvičenia a hry zamerané na oboznámenie 
sa s vodným prostredím (splývanie, 
záber, dohmat, dýchanie a orientácia vo 
vode, skoky do vody z rôznych polôh), 
nácvik techniky jedného plaveckého 
spôsobu, plavecký spôsob (kraul, znak, 
prsia), štartový skok, obrátka vo vode 

 turistika a pohyb v prírode počas 
všetkých ročných období – chôdza po 
rôznych povrchoch 

 pohybové hry v prírode počas všetkých 
ročných období (púšťanie šarkana, 
bobovanie, sánkovanie, kĺzanie na snehu 
a ľade, hry so snehovými guľami, 
využívanie zariadení na detskom ihrisku – 
šmýkačka, preliezačky, hojdačky, laná) 

Žiak: 

• ovláda techniku základných pohybových 
zručností v rámci aktivít realizovaných v prírode 
počas jednotlivých ročných období 

• pozná význam pobytu v prírode pri pobyte a 
pohybe v prírode 

• pozná pravidlá pohybu a bezpečnosti pri 
realizácii aktivít v prírode, vie chodiť bezpečne 
vzhľadom k povrchu a terénu  

• vie predviesť správne technické predvedenie 
elementárnych pohybových zručností vo výučbe 
realizovaných sezónnych pohybových činností 
v rôznych obmenách 

• vie uplatniť prvky sezónnych pohybových 
činností v hrách, súťažiach ap. v škole i vo 
voľnom čase 

 

 

4. ročník 

 

OBSAHOVÁ ČASŤ VÝKONOVÁ ČASŤ 

I. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti  

 chôdza, beh, hod, skok, lezenie, 
plazenie, šplhanie,  

 rad, zástup, družstvo, skupina, čiara, 
priestor, základné povely poradovej 
prípravy,  

 štart, cieľ, súťaž,  

 gymnastické náradie (žinenka, mostík, 
lavička, trampolínka, rebriny, koza, ap.) 

 zásady bezpečného a účelného pohybu 
v telovýchovných objektoch, 

 základy správnej techniky behov, 
skokov,  hodu kriketovou loptičkou, 

Žiak: 

 pozná zásady bezpečného pohybu v 
telocvični  

 vie správne zadávať povely (nástup na 
začiatku vyučovacej hodiny), vie správne 
nastúpiť podľa povelov vyučujúceho 

 má rozvinuté pohybové schopnosti a 

techniku behu 

 má osvojenú správnu techniku štartu a 
behu v obmenách 

 má rozvinutú vytrvalosť a techniku behu, 
vie uplatniť prvky behu v PH 

 zvláda techniku štafetového behu 
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 základy správnej techniky 
gymnastických cvičení, 

 bežecká abeceda, beh – rýchly, 
vytrvalostný,  

 skok do diaľky,  

 hod loptičkou,  

 kotúle – vpred, vzad, stoj na lopatkách 
a stoj na rukách, 

  rovnovážne výdrže, obraty, poskoky, 
skoky na pružnom mostíku 
a trampolínke,  

 výskoky a zoskoky z gymnastického 
náradia,  

 skákanie na švihadle, cvičenie s plnou 
loptou 

 

 vie vykonávať skok z miesta aj z rozbehu 

 vie cvičiť správne posilňovacie cvičenia s 
plnými loptami (kotúľanie, dvíhanie, 
prenášanie) 

 zvládne cvičenie na gymnastickom náradí 

(vis, zhyb,...) 

 má osvojené zásady bezpečnosti pri 
skákaní cez švihadlo, pri preťahovaní 

švihadlom, vie spolupracovať v tíme 

 vie technicky správne zacvičiť kotúľ 
vpred, kotúľ vzad, lastovičku, stoj na 
lopatkách, stoj na rukách s dopomocou, 
preskok cez kozu rozkročmo, pozná 
správnu techniku šplhu na tyči 

 vie vymyslieť a bezpečne predviesť 
vlastnú gymnastickú zostavu 

 dokáže technicky správne hodiť loptičkou 
na výkon a na cieľ 

II. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry  

 pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper 
(protihráč), kapitán, rozhodca, pravidlá 
hry, ihrisko (hrací priestor, hracia 
plocha), bránka, kôš, hracie náčinie 
(lopta, pálka, hokejka ap.), gól, bod, 
prihrávka, streľba, vedenie lopty, 
držanie lopty, útok – útočník, útočná 
činnosť, obrana – obranca, obranná 
činnosť 

 pravidlá realizovaných hier 

 správna technika základných herných 
činností jednotlivca realizovaných hier 

 význam jednotlivých hier na rozvoj 
určitých pohybových schopností alebo 
osvojovaných pohybových zručností,  

 význam hier pre zábavu i zdravie 

 hry so zameraním na manipuláciu 
s rôznym tradičným, ale aj netradičným 
náčiním, 

 pohybové hry zamerané na rozvoj 
pohybových schopností (kondičných, 
koordinačných), 

 pohybové hry zamerané na precvičovanie 
osvojovaných si elementárnych 
pohybových zručností rôzneho 
charakteru (gymnastických, atletických, 
apod.) 

 prípravné športové hry – zamerané na 
futbal, basketbal, vybíjanú, florbal 

Žiak: 
 

 vie vykonávať prípravné športové hry 

 dodržiava pravidlá  hry a fair-play 

 vie, čo je tímová spolupráca a dokáže sa 
do nej zapojiť 

 ovláda základné zručnosti florbalu 

 ovláda manipulačné zručnosti s loptou – 
prihrávky, streľba, dribling  

 dokáže reagovať na prihrávky na mieste 
aj  v pohybe 

 má rozvinutú rýchlosť a presnosť 
v prihrávkach 

 vie hrať  vybíjanú  podľa stanovených 
pravidiel 

 vie hrať  futbal  podľa stanovených 
pravidiel  

 pozná pravidlá florbalu, ovláda techniku 
prihrávok a streľby  

 pozná pravidlá basketbalu, ovláda 
techniku prihrávok a streľby  

 

III. Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

 rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný 
krok, tanečný motív, pohybová 
tvorivosť, fantázia pohybovej činnosti, 
tanečná improvizácia 

 význam pohybovej kultúry, správneho 

Žiak: 
• pozná techniku skákania cez švihadlo vpred, 
vzad 

•  uvedomuje si rytmus, pozná rytmickú hru 

• dokáže technicky zvládnuť a predviesť 
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pohybového  

 správne a estetické držanie tela, 
kultivovaný pohybový prejav 

 tanečná a štylizovaná chôdza, beh, 
skoky, poskoky, so zameraním na 
správne a estetické držanie tela ako 
celku i jeho častí v rôznych polohách,  

 rytmizované pohyby s využitím hudby 
resp. jednoduchých hud. nástrojov,  

 pohyby so slovným navádzaním, 
napodobňovacie pohyby (napr. zvierat, 
športovcov, činností človeka),  

 pohybová improvizácia na hudobné 
motívy, alebo zadané témy 

tanečné kroky jednokročky, dvojkročky, 
mazurky, odzemku, čardáša 

•    pozná a ovláda tance a piesne nášho 
regiónu 

• vie správne pomenovať základné 
gymnastické cvičenia, tanečné kroky 
a činnosti realizované vo výučbe. 
• vie technicky správne predviesť rytmické 
cvičenia, tanečné kroky, tanečné motívy 
v rôznych obmenách realizovaných vo výučbe 
• dokáže zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh 
s rytmom navodeným potleskom, zvukovým 
signálom, hudbou 
• vie uplatniť prvky rytmiky a tanca 
v hudobno – pohybových,  tanečných a 
dramatických  hrách a pri  iných pohybových 
činnostiach 
 

IV. Psychomotorické cvičenia a hry 

 rozvíjanie tvorivej improvizácie, 
kreativity so zameraním na estetické 
držanie tela 

 gymnastické cvičenia na žinenkách 
(stojky, kotúle, zacvičenie gymnastickej 
zostavy) 

 základné polohy správneho držania tela 
dýchacie, kondičné a strečingové 
cvičenia 

 psychomotorické cvičenia na správne 
držanie tela 

 cviky na rozpínanie hrudného koša s 
využitím fitlôpt, hudobný doprovod 

 koordinačné pohybové schopnosti, cviky 
na pohyblivosť klbov a posilňovanie 
svalstva 

Žiak: 
• vie správne pomenovať základné polohy tela, 
druhy realizovaných cvičení z oblasti 
psychomotoriky 

• vie ukázať správne základné polohy tela 
a primerane svojim schopnostiam vykonávať 
psychomotorické  cvičenia v rôznych obmenách 

• dokáže uvoľniť jednotlivé časti tela 
prostredníctvom vhodne zvoleného 
uvoľňovacieho cvičenia  

• ovláda relaxačné cvičenia na rozvíjanie 
správneho držania tela a správneho dýchania 

• pozná jednoduché testy na posudzovanie 
svojej flexibility, držania tela, dýchania 

 

V. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 turistika – jej druhy a formy,  turistický 
výstroj, turistický chodník, turistická 
značka, korčuľovanie – kolieskové 
korčule, korčule, sánkovanie, lyžovanie, 
lyže – zjazdové, bežecké, skokanské,  
zjazd, slalom, beh na lyžiach. 

 význam otužovania sa, plávania, pobytu 
a pohybu v prírode v každom ročnom 
období pre zdravie s akcentom na 
špecifiká jednotlivých období, 

 hygiena, pravidllá pohybu a bezpečnosti 
pri realizácii plávania a aktivít v prírode, 

 technika základných pohybových 
zručností realizovaných aktivít v prírode 

 chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby 
vzhľadom k povrchu a terénu 

 jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli 
 

Žiak: 
• sa vie pohybovať v prírode  

• sa dokáže správne pripraviť na pobyt a pohyb 
v prírode počas jednotlivých ročných období 

• pozná možnosti hier v zimnej prírode 

• sa vie bezpečne pohybovať na športovom 
náradí (sánky, klzák, boby, korčule, kolieskové 
korčule,  

• dokáže uplatniť prvky sezónnych pohybových 
činností v hrách, súťažiach ap. v škole i vo 
voľnom čase 

• pozná zimné športy, zaujíma sa o aktuálne 
športové dianie okolo seba, vie vyhľadávať 
informácie týkajúce sa významných športových 
podujatí 
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6. UČEBNÉ ZDROJE  
 
Odborná literatúra: 

 
S. Kršjaková: Poradové cvičenia a organizácia žiakov a činností v rôznom priestore 

J. Sivák a kol.:   Metodická príručka TV pre 1. stupeň 

Knihy a encyklopédie 

 

Materiálne učebné pomôcky: 

športové náradie a náčinie,  

obrazy s metodikou správneho vykonávania pohybov, ... 

 

Ďalšie zdroje: 

www.zborovňa.sk 
www.infovek.sk 
www.youtube.com  
filmy, CD, DVD 

 

 
7. PRIEREZOVÉ TÉMY 

 

Prierezová téma Vzdelávacie stratégie 

Environmentálna výchova 

Citový vzťah k prírode  
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

Ochrana života a zdravia 

Prekonávanie prekážok 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti,  

chôdza po rôznych povrchoch, terénoch 
a prekonávanie terénnych prekážok. 

Multikultúrna výchova 

Spoznávanie tradícií 

Uvedomovanie si odlišností a rovnakých 
príležitostí v športe. 

Osvojovanie si niektorých regionálnych ľudových 
tancov. 

Fair play – kolektívne športy. 

Zaraďovanie športov a hier s pôvodom v iných 
krajinách. 

Dopravná výchova 
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti: 
bicyklovanie, jazda na kolobežkách, in-line 
korčuliach a V-boarde. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Prejavy individuality osobnosti, fair- play, 
kolektívne športy 

 

psychomotorické hry, loptové hry, Turnianska 
olympiáda 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra Účasť na aktivitách DFS Štvorlístok, návšteva 
múzea Kušnierovec 

 

 
8. METÓDY A FORMY PRÁCE  
 
Pri vyučovaní predmetu TEV využívame nasledovné metódy, ktoré zefektívnia dosahovanie cieľov: 

http://www.zborovňa.sk/
http://www.infovek.sk/
http://www.youtube.com/
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- motivačné metódy: motivačný rozhovor, motivačný výklad, motivačné rozprávanie, besedy, 

motivačné demonštrácie 

- expozičné metódy: výklad, vysvetľovanie, opis, demonštrácia, metóda ukážky, metóda 

pozorovania, napodobňovania, metóda hry, metódy s heuristickou funkciou, samostatná 

práca žiakov, outdoorové vzdelávanie, rovesnícke vzdelávanie 

- fixačné metódy: napodobňovanie, opakovanie, metódy pasívneho pohybu a pohybové 

kontrastu, tiež herné a súťaživé metódy, obrátená hodina 

- diagnostické metódy: metódy pozorovania, testy, metódy rozhovoru 

                

Pre splnenie všetkých cieľov telesnej výchovy realizeujeme tieto organizačné formy:  

- telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých predmetoch, 

keď  učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. nekoncentrovanosť zaraďujeme jógové a dychové 

cvičenia),  

- rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívame 

možnosti školského dvora, telocviční, voľných priestorov ap.), v prípade nepriaznivého 

počasia v triedach a na chodbách zabezpečujeme potrebu vetrania a prísun čerstvého 

vzduchu 2 – 3 minútovými aktivizačnými cvičeniami na začiatku vyučovacích hodín,  

- vyučovacia hodina telesnej výchovy (hlavná organizačná forma)  

- pohybové aktivity v školskom klube (ako dôležitá súčasť popoludňajšie činnosti),  

- záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma aktivít),  

- školské športové súťaže – pravidelné i jednorazové,  

- kurz základného plávania,  

- škola v prírode (v rôznom ročnom období s aktívnym využitím sezónnych športových  aktivít 

v prírode). 

 
9. HODNOTENIE   
 
Hodnotenie realizujeme podľa aktuálne platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. 

Výkony žiakov hodnotíme známkami. V priebežnom hodnotení využívame prvky verbálneho aj 

neverbálneho slovného hodnotenia a akceptujeme práva dieťaťa. Ku kontaktným prostriedkom 

poznávania žiakov zaraďujeme priamu kontrolu úrovne osvojenia pohybových zručností a vedomostí, 

rozvoja všeobecnej pohybovej výkonnosti, ale i výkonnosti v osvojovaných telovýchovných a 

športových činnostiach a disciplínach. K ďalším prostriedkom poznávania žiakov patria rozhovory s 

rodičmi, ošetrujúcim lekárom, konzultácie s ďalšími učiteľmi a vedúcimi záujmových útvarov.  

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú 

väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú 

jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri 

odstraňovaní nedostatkov.         

Dbáme o to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami berieme 

do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Odlišujeme 

hodnotenie výkonov od hodnotenia správania. 

Hlavným kritériom hodnotenia je individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, 

psychomotorických schopnostiach, v snahe o lepšie výkony, ale i angažovanosť v telesnej výchove. 

Z týchto okolností prevládajúcim znakom v smere k žiakovi by malo byť pozitívne hodnotenie. 

Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory rozvoja osobnosti žiaka. Žiakov postupne vedieme, 

aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj ohodnotiť výkon svojho spolužiaka. Za hlavné kritérium hodnotenia 
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považujeme individuálny pokrok v  zručnostiach, vedomostiach, schopnostiach, snahu o lepšie výkony 

i angažovanosť v predmete. 

V  predmete sú žiaci priebežne i celkovo (na konci každého klasifikačného obdobia)  na vysvedčení 

klasifikovaní stupňami 1, 2, 3, 4, 5.  

Klasifikácia vychádza aj z diagnostikovania všeobecnej pohybovej výkonnosti žiakov.  

Pri kritériách hodnotenia zohľadňujeme reálne možnosti a schopnosti žiakov, s dôrazom na radostné 

prežívanie pohybu 

Hodnotí sa : 

 priebeh vytvárania postojov 

 priebeh získavania zručností a spôsobilostí 

 priebeh získavania telovýchovných vedomostí 

Kritéria na priebežné hodnotenie reálneho postoja žiakov k telesnej výchove: 

 dosiahnutá úroveň požadovanej výkonnosti žiakov, resp. snaha o ich dosiahnutie a prekročenie 

 evidentný prejav radosti, záujmu o dianie a priebeh telovýchovného procesu 

 intenzita vynakladaného úsilia o zvládnutie učiva, túžba po lepšom individuálnom výkone 

 aktivita v záujmovej školskej a mimoškolskej telesnej výchove 

 prejavy záujmu viesť dialóg na aktuálne témy s telovýchovnou problematikou 

Kritéria na priebežné hodnotenie reálneho postoja žiakov k vlastnému zdraviu: 

 dosiahnutá úroveň osvojených poznatkov a vedomosti v oblasti zdravoveda- hygiena, životospráva 

 reálne prejavený záujem a starostlivosť o hygienu tela, odevu a prostredia 

 primeraná angažovanosť na hodinách telesnej výchovy 

 primeraná ostražitosť pri rizikových formách telovýchovnej aktivity 

 primeraná frekvencia a objem pohybovej aktivity v režime dňa 

 

Charakteristiky, ktoré vyjadrujú dosiahnutie klasifikačného stupňa: 

1 – výborný: žiak pracuje usilovne, vytrvalo, primerane svojmu  veku, prevažne samostatne, tvorivo a 

pohotovo  uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti, návyky v úlohách, úspešne ich rozvíja v skupinovom a 

individuálnom prejave,  dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory na hudobné umenie, má aktívny 

záujem o hudobné umenie, individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa úspešne a aktívne realizuje v 

ostatných hudobných činnostiach 

2 – chválitebný: žiak spĺňa kritériá, avšak  je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý,  menej využíva 

svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave,  potrebuje sústavnú pomoc učiteľa 

3 – dobrý:  žiak realizuje edukačné úlohy priemerne,  chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť,  je málo aktívny 

a snaživý, potrebuje sústavnú pomoc a povzbudenie učiteľa 

4 – dostatočný: žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu,  

5 - nedostatočný: žiak nespĺňa kritériá. Stupne 4 a 5 obvykle nevyužívame pre ich demotivačný 

charakter. 


