
              

M T Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezo

vá téma Základné 

pojmy 

Základné 

poznatky 

Základné 

pohybové 

aktivity 

IX. 1. Základné 

pohybové 

zručnosti 

Poradové a 

organizačné 

cvičenia 

Primeranie 

veku si osvojiť 

poradové 

cvičenia ako 

predpoklad 

účelnej 

organizácie 

pohybových 

činností v 

priestore 

Rad, zástup, 

družstvo, 

základné 

povely 

poradovej 

prípravy 

Zásady 

bezpečného 

pohybu v 

telocvični 

Žiak ovláda poradové cvičenia, 

vie pomenovať základné povely 

a útvary poradových cvičení 

realizovaných vo výučbe, 

používať základné povely 

a správne reagovať pohybom 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 2. Telesná zdatnosť 

a pohybová 

výkonnosť 

Diagnostika 

pohybovej 

výkonnosti, testy 

Odporúčané 

testy pre 

posudzovanie 

individuálnych 

výkonov: 

 Skok do diaľky 

z miesta, 

člnkový beh 

10x5 m, výdrž 

v zhybe 

Žiak pozná význam diagnostiky 

pohybovej výkonnosti  pre 

zdravie a osobný telesný, 

motorický a funkčný vývin 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 3. Telesná zdatnosť 

a pohybová 

výkonnosť 

Diagnostika 

pohybovej 

výkonnosti, testy 

Odporúčané 

testy pre 

posudzovanie 

individuálnych 

výkonov: 

 Ľah–sed za 30 

sek, 

vytrvalostný 

člnkový beh   

Individuálne sa zlepšiť v 

stanovených ukazovateľoch 

vybraných testov 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 4. Psychomotorické 

a zdravotne 

orientované 

cvičenia a hry 

 

Psychomotorické 

hry 

 

Časti tela, 

dýchanie 

 

 

 

Poznatky o 

správnom 

dýchaní pri 

cvičení a 

aktivitách 

Aktivity 

zamerané na 

rozvoj 

dýchania 

 

Žiak má primerane veku 

osvojené vnímanie svojho tela, 

vie aplikovať cvičenia zamerané 

na dýchanie, vie opísať základné 

spôsoby dýchania 

OSR 

ENV 

OŽZ 



 

X. 1. Základné 

pohybové 

zručnosti 

Rozvoj 

základných 

zručností 

 

Skok do diaľky 

 

Správna 

technika skoku 

do diaľky 

 

Skok do diaľky 

z miesta 

 

Žiak dokáže primerane veku a 

schopnostiam vykonávať skok 

do diaľky 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

REV 

 2. Hudobno-

pohybové a 

tanečné činnosti 

 

Rytmické 

cvičenia 

 

 

Rytmika 

 

 

Správne a 

estetické 

držanie tela 

 

 

Rytmizované 

pohyby s 

využitím 

jednoduchých 

hudobných 

(rytmických) 

nástrojov 

Žiak vie zladiť pohyby, chôdzu, 

skoky a beh s rytmom 

navodeným potleskom, 

zvukovým signálom, hudbou 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

REV 

 3. Manipulačné, 

prípravné a 

športové hry 

 

Manipulačné hry 

 

 

Prihrávka 

trčením 

jednoruč 

 

 

Správna 

technika 

základných 

herných 

činností 

jednotlivca 

Loptové hry 

 

Žiak ovláda právnu techniku 

manipulácie s náčiním v hravých 

činnostiach 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

REV 

 4. Aktivity v 

prírode a 

sezónne 

pohybové 

činnosti 

 

Plávanie 

 

Dýchanie, 

splývanie, 

plavecký 

spôsob, 

 

Význam 

otužovania sa, 

plávania, 

hygiena a 

zásady 

bezpečnosti pri 

realizácii 

plávania 

Nácvik 

techniky 

jedného 

plaveckého 

spôsobu, skok 

do vody 

 

Žiak má primerane veku 

osvojené základ. zručnosti z 

plávania, vedieť ich primeranie 

aplikovať v živote 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 

 5. Časová rezerva 

XI. 1. Základné 

pohybové 

zručnosti 

Elementárne 

zručnosti z 

akrobacie 

 

Kotúľ vpred 

 

 

 

Správna 

technika 

prevedenia 

kotúľa vpred 

Kotúľ vpred 

 

Žiak vie primeranie veku a 

schopnostiam vykonávať kotúľ 

vpred 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 



 

 2. Manipulačné, 

prípravné a 

športové hry 

 

Pohybové hry 

 

Hráč, 

spoluhráč, 

súper, pravidlá 

hry 

 

Význam 

jednotlivých 

hier na rozvoj 

určitých 

pohybových 

schopností 

alebo 

osvojovaných 

pohybových 

zručností 

Pohybové hry 

na rozvoj 

pohybových 

schopností - 

kondičných, 

koordinačných 

 

Žiak pozná a aplikuje v hre 

dohodnuté pravidlá, vie byť v 

hre aktívny a prejavovať k nej 

pozitívny postoj 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 3. Psychomotorické 

a zdravotne 

orientované 

cvičenia a hry 

 

 

Psychomotorické 

hry 

 

Správne 

držanie tela 

 

Poznatky o 

prejavoch a 

reakciách 

organizmu na 

pohybovú 

aktivitu 

Relaxačné 

cvičenia a hry 

 

Žiak má primerane veku 

osvojené správne držanie tela a 

cvičenia zamerané na relaxáciu 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 4. Základné 

pohybové 

zručnosti 

Elementárne 

zručnosti z 

akrobacie 

 

Kotúľ vzad 

 

Správna 

technika 

kotúľa vzad 

 

Kotúľ vzad 

 

Žiak vie primerane veku a 

schopnostiam vykonávať kotúľ 

vzad 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

XII. 1. Manipulačné, 

prípravné a 

športové hry 

 

Pohybové hry 

 

Hráč, 

spoluhráč, 

súper, pravidlá 

hry 

 

Význam 

jednotlivých 

hier na rozvoj 

určitých 

pohybových 

schopností 

alebo 

osvojovaných 

pohybových 

zručností 

 

Pohybové hry 

na rozvoj sily a 

obratnosti 

 

Žiak pozná a aplikuje v hre 

dohodnuté pravidlá, vie byť v 

hre aktívny a prejavovať k nej 

pozitívny postoj 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 



 2. Základné 

pohybové 

zručnosti 

Elementárne 

zručnosti z 

akrobacie 

 

Kotúľ vzad 

 

Správna 

technika 

kotúľa vzad 

Kotúľ vzad 

 

Žiak vie primerane veku a 

schopnostiam vykonávať kotúľ 

vzad 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 3. Základné 

pohybové 

zručnosti 

Elementárne 

zručnosti z 

akrobacie 

 

Rebriny 

 

Správna 

technika a 

bezpečnosť pri 

cvičení na 

rebrinách 

Aktivity 

zamerané na 

cvičenie na 

rebrinách - 

lezenie 

Žiak dokáže uplatniť zručnosti 

pri cvičení na rebrinách, v hrách 

a súťažiach 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 4. Vianočné prázdniny 

 

I. 1. Vianočné prázdniny 

 

 2. Časová rezerva 

 

 3. Psychomotorické 

a zdravotne 

orientované 

cvičenia a hry 

 

Psychomotorické 

hry 

 

Polohy tela a 

jeho častí 

 

Poznatky o 

význame 

pohybu a 

jednotlivých 

druhoch 

cvičení pre 

zdravý vývin 

Koordinačné 

cvičenia a hry 

 

Žiak dokáže prežívať pocity 

radosti z pohybu a hry 

 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 4. Manipulačné, 

prípravné a 

športové hry 

 

Pohybové hry 

 

Hráč, 

spoluhráč, 

súper, pravidlá 

hry 

 

 

Význam 

jednotlivých 

hier na rozvoj 

určitých 

pohybových 

schopností 

alebo 

osvojovaných 

pohybových 

zručností 

Pohybové hry 

na rozvoj 

vytrvalosti 

 

Žiak pozná a aplikuje v hre 

dohodnuté pravidlá, vie byť v 

hre aktívny a prejavovať k nej 

pozitívny postoj 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 



 5. Psychomotorické 

a zdravotne 

orientované 

cvičenia a hry 

 

 

Psychomotorické 

hry 

 

Polohy tela a 

jeho častí 

 

Poznatky o 

význame 

pohybu a 

jednotlivých 

druhoch 

cvičení pre 

zdravý vývin 

Koordinačné 

cvičenia a hry 

 

Žiak dokáže prežívať pocity 

radosti z pohybu a hry 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

II. 1. Manipulačné, 

prípravné a 

športové hry 

 

Pohybové hry 

 

Hráč, 

spoluhráč, 

súper, pravidlá 

hry 

 

 

Význam 

jednotlivých 

hier na rozvoj 

určitých 

pohybových 

schopností 

alebo 

osvojovaných 

pohybových 

zručností 

Pohybové hry 

na rozvoj 

vytrvalosti 

 

Žiak pozná a aplikuje v hre 

dohodnuté pravidlá, vie byť v 

hre aktívny a prejavovať k nej 

pozitívny postoj 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 2. Základné 

pohybové 

zručnosti 

Elementárne 

zručnosti z 

akrobacie 

 

Rebriny 

 

Správna 

technika a 

bezpečnosť pri 

cvičení na 

rebrinách 

Aktivity 

zamerané na 

cvičenie na 

rebrinách - 

lezenie 

Žiak vie uplatniť zručnosti pri 

cvičení na rebrinách, v hrách a 

súťažiach 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 3. Základné 

pohybové 

zručnosti 

Elementárne 

zručnosti z 

akrobacie 

 

Kotúľ vpred 

 

Správna 

technika 

prevedenia 

kotúľa vpred 

Kotúľ vpred 

 

Žiak vie primeranie veku a 

schopnostiam vykonávať kotúľ 

vpred 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 4. Základné 

pohybové 

zručnosti 

Elementárne 

zručnosti z 

akrobacie 

Kotúľ vzad 

 

Správna 

technika 

kotúľa vzad 

Kotúľ vzad 

 

Žiak vie primerane veku a 

schopnostiam vykonávať kotúľ 

vzad 

OSR 

ENV 

OŽZ 

III. 1. Jarné prázdniny 

 



 2. 

 

Hudobno-

pohybové a 

tanečné činnosti 

Pohybová 

tvorivosť 

 

Fantázia pri 

pohybovej 

činnosti 

 

Kultivovaný 

pohybový 

prejav 

 

Napodobňovan

ie činnosti ľudí 

(šport, aktivity 

ľudí...) 

 

Žiak vie uplatniť prvky rytmiky 

a tanca v pohybových 

činnostiach 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 3. Manipulačné, 

prípravné a 

športové hry 

 

Športové hry 

 

Dribling, 

vedenie lopty 

 

Význam 

jednotlivých 

hier na rozvoj 

určitých 

pohybových 

schopností 

alebo 

osvojovaných 

pohybových 

zručností 

Cvičenia na 

nácvik vedenia 

lopty - 

dribling, 

základy 

basketbalu 

 

Žiak pozná a aplikuje v hre 

dohodnuté pravidlá, vie byť v 

hre aktívny a prejavovať k nej 

pozitívny postoj 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 4. Psychomotorické 

a zdravotne 

orientované 

cvičenia a hry 

 

 

Psychomotorické 

hry 

 

Správne 

držanie tela 

 

Poznatky o 

prejavoch a 

reakciách 

organizmu na 

pohybovú 

aktivitu 

Relaxačné 

cvičenia a hry 

 

Žiak má  primeranie veku 

osvojené správne držanie tela a 

relaxačné cvičenia 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

REV 

IV. 1. Časová rezerva 

 

 2. Hudobno-

pohybové a 

tanečné činnosti 

Tanec 

 

Tanečný krok 

 

Správny 

pohybový 

prejav pri 

realizácii 

pohybových 

činností 

 

Nácvik 

tanečných 

krokov 

spojených s 

držaním 

tela(Zasadil 

som 

čerešničku,...) 

 

Žiak vie uplatniť prvky rytmiky 

a tanca v hudobno-pohybových 

činnostiach 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

REV 



 3. Manipulačné, 

prípravné a 

športové hry 

Manipulačné hry Prihrávka 

trčením 

obojruč 

Správna 

technika 

základných 

herných 

činností 

jednotlivca 

Loptové hry    

Ukázať a       

uplatniť  

správnu 

techniku 

manipulácie 

Žiak vie ukázať a uplatniť 

správnu techniku manipulácie s 

náčiním v hravých činnostiach 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 4. Manipulačné, 

prípravné a 

športové hry 

 

Športové hry 

 

Vedenie lopty, 

prihrávky, kôš 

 

Význam 

jednotlivých 

hier na rozvoj 

určitých 

pohybových 

schopností  

Cvičenia na 

nácvik vedenia 

lopty - 

dribling, 

prihrávanie a 

hody na kôš-

základy 

basketbalu 

Žiak pozná a aplikuje v hre 

dohodnuté pravidlá, vie byť v 

hre aktívny a prejavovať k nej 

pozitívny postoj 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 

 5. Manipulačné, 

prípravné a 

športové hry 

 

Športové hry 

 

 

Spracovanie 

lopty, 

prihrávka, 

streľba, bránka 

 

Význam 

jednotlivých 

hier na rozvoj 

určitých 

pohybových 

schopností a 

zručností 

Cvičenia na 

nácvik vedenia 

lopty, 

spracovanie 

lopty nohou, 

streľba na 

bránku - zákl. 

futbalu 

Žiak pozná a aplikuje v hre 

dohodnuté pravidlá, vie byť v 

hre aktívny a prejavovať k nej 

pozitívny postoj 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 

V. 1. Manipulačné 

prípravné a 

športové hry 

 

Športové hry 

 

Spracovanie 

lopty, vedenie 

lopty 

 

Význam 

jednotlivých 

hier na rozvoj 

určitých 

pohybových 

schopností a 

zručností 

Cvičenia na 

nácvik vedenia 

lopty, 

spracovanie 

lopty nohou, 

streľba na 

bránku - zákl. 

futbalu 

 

Žiak pozná a aplikuje v hre 

dohodnuté pravidlá, vie byť v 

hre aktívny a prejavovať k nej 

pozitívny postoj 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 



 2. Základné 

pohybové 

zručnosti 

 

Elementárne 

zručnosti z 

akrobacie 

 

 

Rozbeh, odraz, 

doskok 

 

 

Správna 

technika 

rozbehu, 

odrazu a 

doskoku na 

gymnastickom 

mostíku 

Rozbeh, odraz 

a doskok na 

gymnastickom 

mostíku 

 

Žiak primerane veku a 

schopnostiam vykonáva skoky 

na gymnastickom mostíku 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 

 3. Hudobno-

pohybové a 

tanečné činnosti 

Tanec 

 

Tanečný krok 

 

Správny 

pohybový 

prejav pri 

realizácii 

pohybových 

činností 

 

Nácvik 

tanečných 

krokov 

spojených s 

držaním tela 

(My sme sestry 

veselé, Heli, 

heli, Helička, 

...) 

Žiak vie uplatniť prvky rytmiky 

a tanca v hudobno-pohybových 

činnostiach 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

REV 

 4. Základné 

pohybové 

zručnosti 

Rozvoj 

základných 

zručností 

Beh, štart Správna 

technika 

rýchleho behu 

Beh na 50m Žiak vie primerane veku a 

schopnostiam previesť štart a 

následný beh 

OSR 

ENV 

OŽZ 

VI. 1. Základné 

pohybové 

zručnosti 

Rozvoj 

základných 

zručností 

Hod Správna 

technika hodu 

kriketovou 

loptičkou 

Hod 

kriketovou 

loptičkou 

 

Žiak vie primerane veku a 

schopnostiam previesť hod 

kriketovou loptičkou 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 2. Základné 

pohybové 

zručnosti 

Rozvoj 

základných 

zručností 

 

Skok do 

diaľky, rozbeh, 

odraz, doskok 

 

 

Správna 

technika 

rozbehu, 

odrazu a 

doskoku do 

doskočiska pri 

skoku do 

diaľky z 

rozbehu 

Skok do diaľky 

z rozbehu 

 

Žiak vie primerane veku a 

schopnostiam previesť skok do 

diaľky z rozbehu 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 



 3. Telesná zdatnosť a 

pohybová 

výkonnosť 

Diagnostika 

pohybovej 

výkonnosti, testy 

Odporúčané 

testy pre 

posudzovanie 

individuálnych 

výkonov: 

 Skok do diaľky 

z miesta, 

člnkový beh 

10x5 m, výdrž 

v zhybe 

Žiak pozná význam diagnostiky 

pohybovej výkonnosti  pre zdravie 

a osobný telesný, motorický a 

funkčný vývin 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 4. Telesná zdatnosť a 

pohybová 

výkonnosť 

Diagnostika 

pohybovej 

výkonnosti, testy 

Odporúčané 

testy pre 

posudzovanie 

individuálnych 

výkonov: 

 Ľah–sed za 30 

sek, 

vytrvalostný 

člnkový beh   

Individuálne sa zlepšiť v 

stanovených ukazovateľoch 

vybraných testov 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 

 

 

Legenda: 

Prierezové témy a ich skratky: 

ENV - Environmentálna výchova 

OZŽ - Ochrana života a zdravia 

OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj 

REV – Regionálna výchova 

 

Tematický výchovno-vzdelávací plán je otvorený dokument, ktorý je možné počas roka dopĺňať a meniť podľa pokynov MŠVVaŠ SR, 

zriaďovateľa  alebo riaditeľa školy.  

 

 


