
 

TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN 

 

Stupeň vzdelania:   ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

 

Vzdelávacia oblasť:   Zdravie a pohyb 
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Ročník: druhý Trieda: IIA. II.B 
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Časová dotácia  

predmetu: 

ročne:  76 hodín                              týždenne: 2 hodiny 

Časový rozsah výučby 

v hodinách za týždeň:  
Štátny VP Školský VP Spolu 

2 0 2 
 

 

 

Učebné zdroje: 
 Inovovaný Štátny vzdelávací program Telesná výchova pre 1. stupeň ZŠ 

 Literatúra: J.Sivák a kol., Metodická príručka k telesnej výchove na I. stupni ZŠ, Bratislava, SNP 1996 

 

 



Mesiac Týždeň Tematický celok  

Téma 

 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  Prierezové 

témy 

IX. 1. Zdravie a zdravý 

životný štýl 

 

Bezpečnostné 

a organizačné pokyny 
Hygienické zásady pred, pri 

a po cvičení, hygiena úborov, 

význam dodržiavania 

základných hygienických 

zásad. 

Žiak vie/dokáže 

-dodržiavať hygienické 

požiadavky pri vykonávaní 

pohybovej činnosti 

OSR 

 

 2. Základné 

pohybové  zručnosti 

Poradové cvičenia Osvojiť si základné povely, 

postoje a pochodové útvary – 

pozor, pohov, vpravo vbok, 

vľavo vbok, rad, zástup.  

-správne pomenovať 

základné povely a útvary  

poradových cvičení  

realizovaných vo výučbe 

OSR 

OZO 

  Povel, rad, zástup Poradové cvičenia, rad, zástup, 

kruh, polkruh jednotlivec, 

dvojica, trojica, družstvo, 

skupina, kolektív 

 

- používať základné povely 

a útvary poradových 

cvičení a správne na ne 

reagovať pohybom, 

 

OSR 

OZO 

3. Základné 

pohybové  zručnosti 
Poradová príprava  Osvojiť si základné pojmy, 

povely a vedieť ich používať. 

Nácvik  základných povelov – 

Stoj! Drep! Predklon!.. 

-používať základné povely 

a správne na ne reagovať 

pohybom 

DOV 

  Prípravné cvičenia Cvičenia základnej 

gymnastiky. 

-pomenovať a vykonať 

základné polohy tela a jeho 

častí 

OSR 

4. Základné 

pohybové  zručnosti 
Rozvoj základných 

lokomócií 

 

Bežecká abeceda, beh 

z rôznych polôh, beh so 

zmenami smeru.  

- zvládnuť techniku behu a 

poznať  pojmy štart, cieľ, 

dráha, pravidlá, súťaž 

 

OZO 

OSR 

 Manipulačné, prípravné 

a športové hry 

Pohybová hra 

 

Pohybové hry na rozvoj 

pohybových schopností. 

-zvládnuť techniku 

manipulácie s náčiním  

OZO 

X. 
 

1. 

 
Základné 

pohybové  zručnosti 
Kondičné cvičenia 

s využitím náradia  

Cvičenie na náradí - lavičky. 

Chôdza a beh po lavičke. 

-zvládnuť techniku 

základných akrobatických 

OZO 



 

 

 

 

 

 

Preskakovanie lavičky na 

šírku. 

  

cvičení v rôznych 

obmenách a skokov 

 

 
Hudobno-pohybové 

a tanečné činnosti  
Rytmická gymnastika 

a tanec  

Tanečná a štylizovaná chôdza, 

beh so zameraním na správne 

a estetické držanie tela. 

Chôdza a beh riadené 

zvukovými signálmi.  

-zladiť pohyby  tela, chôdzu 

s rytmom navodeným 

potleskom, zvukovým 

signálom 

OZO 

2. 

 
Psychomotorické 

a zdravotne orientované 

cvičenia a hry 

Skok z miesta  Skok z miesta. Pohybové 

aktivity zamer. na  

naťahovacie (strečingové) 

cvičenia. 

- zvládnuť techniku skoku z 

miesta  

- vykonať jednoduché 

strečingové cvičenia,   

OSR 

OZO 

MEV 

 Základné 

pohybové  zručnosti 
Skok do diaľky  Skok do diaľky, skok do 

diaľky znožmo z miesta, 

 

-zvládnuť techniku behu, 

skoku do diaľky 

OSR 

3. Manipulačné, prípravné 

a športové hry 
Pohybové hry -

manipulácia s loptou  

Pohybové hry zamerané na 

rozvoj pohybových 

schopností. 

Hry zamerané na manipulačné 

činnosti s loptou. Súťaže 

s loptou. 

-zvládnuť techniku 

manipulácie s náčiním 

v pohybovej hre 

OZO 

 Manipulačné, prípravné 

a športové hry 
Pohybové hry- 

odrážanie lopty   

 

 

 

Pohybové hry zamerané na 

rozvoj pohybových 

schopností. 

Hry zamerané na manipulačné 

činnosti s loptou. Odrážanie 

lopty o zem a jej chytanie 

v stoji aj v pohybe. 

- uplatniť manipuláciu 

s loptou v pohybovej hre 

 

OSR 

 

4. Manipulačné, prípravné 

a športové hry 
Pohybové hry – 

nadhadzovanie lopty  

Pohybové hry zamerané na 

rozvoj pohybových 

schopností. 

Základné činnosti, odrážanie 

lopty, nadhadzovanie lopty 

obidvoma rukami.  

- uplatniť manipuláciu 

s loptou v pohybovej hre 

 

OZO 



 Hudobno-pohybové 

a tanečné činnosti 
Rytmické cvičenia  Cvičenia a hry na rozvoj 

rytmickej schopnosti. 

Zmena tempa behu a chôdze 

na zvukové signály. Hry 

s prvkami chôdze 

o najlepšieho chodca. 

-zladiť pohyby  tela, chôdzu 

s rytmom navodeným 

potleskom, zvukovým 

signálom 

OSR 

XI. 1. Telesná zdatnosť a 

pohybová výkonnosť 

 

Zmeny tempa, rytmu 

 

Cvičenie so švihadlom. 

Cvičenia na rozlišovanie 

zmeny tempa a rytmu. 

Cvičenie zamerané na meranie 

pulzovej frekvencie 

- odmerať pulzovú 

frekvenciu na krčnej tepne,   
OZO 

OSR  

MEV 

 Základné 

pohybové  zručnosti 
Kondičné cvičenia –

švihadlá 

Cvičenie a manipulácia so 

švihadlom. Cvičenia s dlhým 

švihadlom. Podbehy pod 

krúžiacim švihadlom 

jednotlivo z miesta, jednotlivo 

z behu. 

-zvládnuť techniku 

základných akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách a skokov. 

 

OSR 

2. Psychomotorické 

a zdravotne orientované 

cvičenia a hry  

Relaxačné cvičenia. Cvičenia so zameraním na 

riadené spevňovanie 

a uvoľňovanie svalstva. 

-postupne uvoľniť pri 

slovnom doprovode 

svalstvo končatín i celého 

tela. 

 

OSR 

 Základné 

pohybové  zručnosti 
Kondičné cvičenia -

rebriny  

 

 

 
 

Cvičenie na náradí – rebriny. 

Cvičenia na rebrinách. Výstup 

a zostup. Rúčkovanie po 

jednotlivých priečkach rebrín. 

 

 
 

-zvládnuť techniku 

základných akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách a väzbách. 
 

OZO 

 

 

 

3. Základné 

pohybové  zručnosti 
Jednoduché úpolové 

hry 

 

Úpolové cvičenia a hry 

zamerané na  pretláčanie a 

preťahovanie. 

-vykonať ukážku 

z úpolových cvičení 

OSR 

 

 

 

 

 Základné pohybové 

zručnosti 
Kondičné cvičenia 

s náčiním  

Cvičenie a manipulácia 

s náčiním. Cvičenia s využitím 

-zvládnuť techniku 

základných akrobatických 



náčinia. Súťaže v družstvách 

s lanom. 

cvičení v rôznych 

obmenách. 

 

 

 

 

 

 

RĽK 

OSR 

4. Hudobno-pohybové 

a tanečné činnosti 
Ľudový tanček Tanečné kroky a motívy 

regionálnych ľudových 

tancov. 

-zvládnuť základné tanečné 

kroky 

 Hudobno-pohybové 

a tanečné činnosti 
Ľudový tanček Tanec - ľudový,  tanečný krok 

prísunný, valčíkový.                                                                                            

- správne pomenovať a 

zvládnuť tanečné kroky 

realizované vo výučbe. 

OSR 

RĽK 

XII. 
1. 

 
 Základné pohybové 

zručnosti 
Základy 

akrobatických cvičení 

– prevaly 

 

 

  

Cvičenia okolo rôznych osí 

tela cvičiaceho. Váľanie 

bokom na rovine. 

-zvládnuť techniku 

základných akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách. 

 

OZO 

 Základné pohybové 

zručnosti 
 Základy 

akrobatických 

cvičení – preval vzad  

Cvičenia okolo rôznych osí 

tela cvičiaceho. Prevaly vzad 

do ľahu  znožmo, skrčmo 

a späť. 

-zvládnuť techniku 

základných akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách. 

OSR 

2. Základné pohybové 

zručnosti 
Akceleračný beh 

 

 

Beh akceleračný, beh z 

rôznych polôh, beh so 

zmenami smeru 

- používať základné povely 

a správne na ne reagovať 

pohybom,   

OSR 

OZO 

 Manipulačné, prípravné 

a športové hry 
Štafetové hry  

 

Hry so zameraním na 

manipuláciu s rôznym 

tradičným, ale aj netradičným 

náčiním. Štafetové hry 

s prenášaním drobných 

predmetov. 

-vymenovať názvy hier 

realizovaných vo výučbe 

OSR 

3. Manipulačné, prípravné 

a športové hry 
Pohybové hry- rozvoj 

obratnosti 

 

Pohybové hry zamerané na 

rozvoj pohybových 

schopností. 

-využívať naučené 

zručnosti z hier v rôznom 

prostredí.  

OSR 



 Manipulačné, prípravné 

a športové hry 

Pohybové hry – rozvoj 

behu 

 

Pohybové hry zamerané na 

rozvoj pohybových schopností 

-využívať naučené 

zručnosti z hier v rôznom 

prostredí.  

OSR 

I. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Aktivity v prírode 

a sezónne pohybové 

činnosti 
 

 

 

Zimné pohybové 

aktivity 
 

Cvičenia a hry zamerané na 

oboznámenie sa s prírodou 

v zime. Prekračovanie 

a obchádzanie prekážok 

 

-bezpečne sa pohybovať 

v rôznom priestore 

a v rôznych podmienkach 

OSR 

ENV 

 Aktivity v prírode 

a sezónne pohybové 

činnosti 

Zimné pohybové 

aktivity 
 

Jazda šikmo svahom, brzdenie 

jazdy, hry a súťaže na saniach, 

stavanie snehuliaka. 

-uplatniť prvky sezónnych 

pohybových činností v 

hrách 

OZO 

ENV 

2. Hudobno-pohybové 

a tanečné činnosti 
Rytmické cvičenia   Rytmické cvičenia spojené 

s vytlieskavaním, 

vydupávaním, hrou na telo.  

-zladiť pohyby tela, chôdzu 

a poskoky  s rytmom 

navodeným hudbou. 

OZO 

. Hudobno-pohybové 

a tanečné činnosti 
Rytmické cvičenia   Tanečná a štylizovaná chôdza,  

poskoky, so zameraním na 

správne a estetické držanie tela 

-zladiť pohyby tela, chôdzu 

a poskoky  s rytmom 

navodeným hudbou. 

RĽK 

3. Základné pohybové 

zručnosti 
Gymnastika  
. 

Cvičenie a manipulácia s 

náčiním a pomôckami – 

gymnastickým náčiním (lopta, 

stuha, švihadlo, lano,) 

 

-zvládnuť techniku 

základných akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách väzbách 

a skokov. 

 

OZO 

 Základné pohybové 

zručnosti 
Gymnastika  
. 

 

Cvičenia základnej 

gymnastiky cvičenia 

spevňovacie, rotačné a 

odrazové 

 
 

-zvládnuť techniku 

základných akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách väzbách 

a skokov. 

 

OZO 



II. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Psychomotorické 

a zdravotne orientované 

cvičenia a hry 

Dýchacie cvičenia Aktivity zamerané na rozvoj 

dýchania, cvičenia zamerané 

na nácvik správneho dýchania 

v rôznych polohách. 

-opísať základné spôsoby 

dýchania 

OSR 

 

 Psychomotorické 

a zdravotne orientované 

cvičenia a hry 

Prípravné cvičenia 

 

Cvičenia spájajúce zmyslové 

vnímanie s pohybovým 

(pohybová reakcia na 

zmyslové podnety). 

-aplikovať  naučené 

zručnosti v cvičeniach a 

hrách 

OZO 

OSR 

2. Manipulačné, prípravné 

a športové hry 
Pohybová hra 

 

Dodržiavať pravidlá 

realizovaných hier, poznať ich 

význam a sankcie za 

porušenie, poznať pravidlá 

fair-play. 

-aplikovať v hre dohodnuté 

pravidlá a rešpektovať ich 

OZO 

OSR 

 Manipulačné, prípravné 

a športové hry 
Pohybová hra 

 

Pohybové hry zamerané na 

rozvoj pohybových schopnost 

Štafetové súťaže v chôdzi, po 

lavičkách smerom vpred, 

vzad, bokom.í.  

-využívať naučené 

zručnosti z hier v rôznom 

prostredí. 

OSR 

 

3. 

 

 

Hudobno-pohybové 

a tanečné činnosti 
Tanec  
 

Rytmizované pohyby 

s využitím hudby, Hudobno-

pohybové hry.  

Tanček 

-uplatniť prvky rytmiky 

a tanca v hudobno-

pohybových hrách 

OSR 

RĽK 

 Hudobno-pohybové 

a tanečné činnosti 
Tanečná improvizácia  Tanečná improvizácia -improvizovať na zadanú 

tému alebo hudobný motív 

OZO 

RĽK 

 

 

 

 

 

4. Aktivity v prírode 

a sezónne pohybové 

činnosti 
 

 

Hry v prírode 

 

Chôdza a jej rôzne druhy 

a spôsoby vzhľadom na 

povrch a terén. Prekračovanie 

a obchádzanie prekážok. 

-prekonať pohybom rôzne 

terénne nerovnosti 

OSR 

ENV 

 



  Aktivity v prírode 

a sezónne pohybové 

činnosti 
 

 

Hry v prírode 

 

Pohyb a pobyt v prírode -vysvetliť význam a zásady 

ochrany prírody počas 

pohybových aktivít 

OZO 

ENV 

 

III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Základné pohybové 

zručnosti 
Koordinačné cvičenia  Osvojiť si pojmy – štart, cieľ, 

súťaž, pravidlá, dráha. Štart na 

signál z rôznych polôh. 

-pomenovať a vykonať 

základné polohy tela pri 

štarte  

OSR 

 Manipulačné, prípravné 

a športové hry 
Pohybové hry  
 

Pohybové hry zamerané na 

rozvoj vytrvalostných 

pohybových schopností. 

-zvládnuť herné činnosti 

jednotlivca v hrách 

realizovaných vo výučbe  

OSR 

OZO 

2. Manipulačné, prípravné 

a športové hry 
Prípravné hry  prípravné športové hry 

zamerané na florbal 

 

 

- uplatniť manipuláciu s 

náčiním v pohybovej alebo 

prípravnej športovej hre,   

 

OZO  

OSR 

 Manipulačné, prípravné 

a športové hry 
Športová hra - florbal  pohybové hry zamerané na 

rozvoj pohybových schopností 

(kondičných, koordinačných a 

hybridných), pravidlá fair-play 

 

- aplikovať v hre dohodnuté 

pravidlá a rešpektovať ich 

 

OSR 

OZO 

MEV 

3. Psychomotorické 

a zdravotne orientované 

cvičenia a hry 

Strečingové cvičenia  Naťahovacie (strečingové) 

cvičenia, kompenzačné 

(vyrovnávajúce) cvičenia. 

-vykonať jednoduché 

strečingové cvičenia 

OSR 

  Rovnováhové 

schopnosti  

rozvoj rovnováhových 

schopností: statickej r. 

(cvičenia zamerané na stabilitu 

a labilitu v rôznych polohách), 

dynamickej r.(balansovanie na 

fit lopte) balansovanie s 

predmetmi (prenášanie 

predmetov rôznym spôsobom 

a pod.) 

 

-- charakterizovať cvičenia 

z psychomotoriky,   

- aplikovať naučené 

zručnosti v cvičeniach a 

hrách, 

 

 

OSR 



 

 

 

 

4. Manipulačné, prípravné 

a športové hry 
Hry zamerané na 

rozvoj pohybových 

schopností  

Pohybové hry zamerané na 

rozvoj pohybových 

schopností. Naháňačky 

rôznymi smermi. 

-zvládnuť herné činnosti 

jednotlivca v hrách 

realizovaných vo výučbe 

OSR 

OZO 

 Manipulačné, prípravné 

a športové hry 
Prípravné hry  Osvojiť si rôzne spôsoby 

manipulácie s loptou 

v prípravnej športovej hre 

zamerané na basketbal. 

Prenášanie lopty a posúvanie 

triafaním. 

-uplatniť manipuláciu 

s náčiním v prípravnej 

športovej hre 

OSR 

 

IV. 1. Manipulačné, prípravné 

a športové hry 
Základy atletiky - hod 
lopty z miesta na cieľ 

Poznať pravidlá realizovaných 

hier, ich význam a sankcie za 

porušenie. Hod lopty z miesta 

na cieľ. 

-aplikovať v hre dohodnuté 

pravidlá a rešpektovať ich 

OSR 

 Základné pohybové 

zručnosti 
Základy športovej 

gymnastiky - skoky 

s odrazom 

Osvojiť si základy techniky 

skokov na pružnom mostíku 

a trampolínke , koordinácia 

pohybu a odrazu. Skoky 

s odrazom znožmo z mostíka 

a trampolíny 

-zvládnuť techniku 

základných akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách a skokov. 

OZO 

2. 

 

 

 

Psychomotorické 

a zdravotne orientované 

cvičenia a hry  

 

 

Kondičné cvičenia 
 

Cvičenia telesnej schémy 

zamerané na uvedomenie si 

vlastného tela. Hra na rozvoj 

kondície.  

-vysvetliť podstatu 

psychomotorických cvičení 

a ich význam 

OSR 

OZO 

 

 

 
Manipulačné, prípravné 

a športové hry  
Hry so zameraním na 

osvojenie si 

gymnastických 

zručností 

Pohybové hry zamerané na 

precvičovanie osvojovaných 

gymnastických zručností. 

 

-využívať naučené 

zručnosti z hier v rôznom 

prostredí 

OZO 

OSR 



3. Základné pohybové 

zručnosti  
Kondičné cvičenia 

s náradím 

Cvičenie na náradí – švédska 

debna. Prekonávanie prekážok 

– dielov švédskej debny. 

 

-zvládnuť techniku 

základných akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách. 

 

OSR 

 

 

 

 

OZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Psychomotorické 

a zdravotne orientované 

cvičenia a hry 

Hry zamerané na 

upokojenie organizmu  

Vnímať zdravie a pohyb, 

aktivitu, empatia. Základné 

psychomotorické cvičenia, 

kolektívnosť. 

-aplikovať naučené 

zručnosti v cvičeniach a 

hrách 

4. Manipulačné, prípravné 

a športové hry 
Plné lopty 

 

Pohybové hry zamerané na 

rozvoj pohybových 

schopností. 

Súťaže s plnými loptami. 

-uplatniť manipuláciu 

s náčiním v pohybovej hre 

 

 
  Plné lopty 

 

Pohybové hry zamerané na 

rozvoj pohybových 

schopností. 

Súťaže s plnými loptami. 

-uplatniť manipuláciu 

s náčiním v pohybovej hre 

 

 

 

 

V. 

 

1. 
Manipulačné, prípravné 

a športové hry 
Prípravné hry  prípravné športové hry 

zamerané na futbal 

 

 

- uplatniť manipuláciu s 

náčiním v pohybovej alebo 

prípravnej športovej hre,   

 

OZO  

OSR 

 Manipulačné, prípravné 

a športové hry 
Športová hra - futbal 
 

prípravné športové hry 

zamerané na futbal 

 

- aplikovať v hre dohodnuté 

pravidlá a rešpektovať ich 

 

OSR 

OZO 

2. Manipulačné, prípravné 

a športové hry 
Prípravné hry s loptou  Prípravné športové hry 

zamerané na hádzanú 

-zvládnuť herné činnosti 

jednotlivca v hrách 

realizovaných vo výučbe 

OZO 

OSR 

  Manipulačné, prípravné 

a športové hry 

 

Prípravné hry s loptou Prípravné športové hry 

zamerané na hádzanú 

-využívať naučené 

zručnosti z hier v rôznom 

prostredí  

OZO 

OSR 

 3. Hudobno-pohybové 

a tanečné činnosti 
Rytmická gymnastika 

 a tance 

 

Kultivovať pohybový prejav. 

Imitačné pohyby so slovným 

navádzaním,  napodobňovacie 

pohyby. 

-uplatniť prvky rytmiky a 

tanca v dramatických hrách 

OSR 

RĽK 



  Hudobno-pohybové 

a tanečné činnosti 
 Rytmická gymnastika 

 a tance 

 

Pohybová improvizácia na 

hudobné motívy, alebo zadané 

témy. 

-improvizovať na zadanú 

tému alebo hudobný motív 

OSR 

RĽK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Základné pohybové 

zručnosti 
Stojka na lopatkách 

 

 

Cvičenia okolo rôznych osí 

tela cvičiaceho (prevaly, 

obraty, kotúle) stojka na 

lopatkách, stojka na hlave 

 

- pomenovať a vykonať 

základné polohy tela a jeho 

častí,   

 

OSR 

OZO 

 Základné pohybové 

zručnosti 
Stojka na lopatkách 

 

 

Cvičenia okolo rôznych osí 

tela cvičiaceho (prevaly, 

obraty, kotúle) stojka na 

lopatkách, stojka na hlave 

 

- pomenovať a vykonať 

základné polohy tela a jeho 

častí,   

 

OSR 

 

VI. 
 

1. Manipulačné, prípravné 

a športové hry 
Pohybové hry  Pohybové hry zamerané na 

rozvoj pohybových 

schopností. Zdokonaľovať 

techniku behu. Hry zamerané 

na rozvoj bežeckých 

a rýchlostných schopností. 

-využívať naučené 

zručnosti z hier v rôznom 

prostredí. 

 

OZO 

OSR 

 

 

 

 

Manipulačné, prípravné 

a športové hry 
Pohybové hry  Pohybové hry zamerané na 

rozvoj pohybových 

schopností. 

Hry zamerané na osvojenie si 

atletických zručností. 

-využívať naučené 

zručnosti z hier v rôznom 

prostredí. 

 

OSR 

2. Základné pohybové 

zručnosti 
 Beh na 30m  
 

Rozvíjať pohybovú aktivitu. 

Vytrvalostný beh s vysokým 

štartom. Preteky jednotlivcov 

v rýchlom behu na 30 metrov.  

Vysoký štart. 

-zvládnuť techniku 

v rýchlom behu na 30 

metrov, vysoký štart. 

OSR 

OZO 

  Základné pohybové 

zručnosti  
Hod kriketovou 

loptičkou 
 

hod kriketovou loptičkou, 

slalom s loptou, hod na cieľ 
 

 - zvládnuť techniku  

hoduhod kriketovou 

loptičkou, slalom s loptou, 

hod na cieľ 
 

OSR 



 3. Aktivity v prírode 

a sezónne pohybové 

činnosti 

 

Turistika  Pohyb a pobyt v letnej prírode 

- chôdza po rôznych 

povrchoch. 

-uplatniť prvky sezónnych 

pohybových činností pri 

pohybe v prírode. Prekonať 

rôzne terénne nerovnosti 

OSR 

ENV 

OZO 

  Aktivity v prírode 

a sezónne pohybové 

činnosti 

 

Turistika  Pohyb a pobyt v letnej prírode 

- chôdza po rôznych 

povrchoch. 

-uplatniť prvky sezónnych 

pohybových činností pri 

pohybe v prírode. Prekonať 

rôzne terénne nerovnosti 

OZO 

ENV 

 

 

 

 

 

 

Legenda: OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj 

  ENV – Environmentálna výchova 

  MDV – Mediálna výchova 

 MUV – Multikultúrna výchova 

 DOV – Dopravná výchova 

 OZO – Ochrana života a zdravia 

 RĽK – Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 

 

 

 

 

Tematický výchovno – vzdelávací plán bol vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu s prihliadnutím na výstupné štandardy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


