
 

OBSAH VZDELÁVANIA 

ISCED 2 

 

 

Rozpis učiva predmetu: TELESNÁ A 

ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

Ročník: piaty, chlapci 

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Mes. 

 

 

 

Hod

. 

 Tematický 

celok 

 

Téma Rozvíjajúce 

ciele 

Obsah 

(obsahový 

štandard) 

Výstupy  

(výstupný štandard) 

Medzipr. 

vzťahy 

Prierez. 

Témy 

IX.  1. Poznatky 

z telesnej 

výchovy a 

športu 

Meranie, 

váženie, 

zásady 

bezpečnosti a 

hygieny 

Ovládať 

odbornú 

terminológiu 

vo všetkých 

TC, 

dodržiavanie 

bezpečnostných 

a hygienických 

požiadaviek  

pri vykonávaní 

pohybovej 

činnosti 

Ochrana 

zdravia 

a bezpečno

sť na TV, 

úloha 

rozcvičenia 

pred 

vykonávaní

m 

pohybovýc

h činností 

Poznať drobné 

organizačné formy 

telesnej výchovy, 

vedieť vysvetliť 

potrebu rozcvičenia 

pred vykonávaním 

pohybovej činnosti 

Sociálna 

komuniká

cia, druhy, 

formy  

 

IX. 2. Testovanie Člnkový beh 

10 x 5 m (s) 

Ľah – sed 

(počet za 30 

sekúnd) 

Rozvíjať 

kondičné 

a koordinačné 

schopnosti 

Vykonanie 

požadované

ho testu 

Limit: ČB: 

A28.,B23,C18 

 

ĽS:  

A20, B31, C40 

 

 

Obraz 

seba, 

identita 

seba 

 

IX. 3. Testovanie Skok do 

diaľky z 

miesta (cm) 

Výdrž v 

zhybe 

(sekúnd) 

Rozvíjať 

kondičné 

a koordinačné 

schopnosti 

Vykonanie 

požadované

ho testu 

Limit: SdD: A110, 

B150, C190  

VvZ: A 9, B13, C17 

Sebavedo

mie 

a sebadôv

era 

 

 4. Testovanie Beh za 12 

minút (m) 

Rozvíjať 

kondičné 

a koordinačné 

schopnosti 

Vykonanie 

požadované

ho testu 

Limit: A1310, 

B1830,C2350  

Motivácia 

a ašpirácie 

 

IX. 5. Atletika Terminológia 

atletických 

disciplín 

Vzbudiť 

záujem žiakov 

o atletiku 

Poznanie 

základnej 

terminológi

e 

a systemati

ky 

atletických 

disciplín 

Správne pomenovať  

vykonávanú činnosť 

Konfronto

vanie 

získaných 

poznatkov 

sebapozná

vania 

a poznáva

nia iných 

 

 



IX. 6. Atletika Nácvik 

techniky behu 

Rozvíjať 

kondičné 

a koordinačné 

schopnosti 

Technika 

behu 

Zvládnuť základy 

racionálnej techniky 

pohybových činností 

(atletická abeceda) 

Konfronto

vanie 

získaných 

poznatkov 

sebapozná

vania 

a poznáva

nia iných 

IX. 7. Atletika Bežecká 

príprava 

Rozvíjať 

vytrvalosť 

Beh 800 m  Poznať význam 

a vplyv základných 

prostriedkov 

kondičnej prípravy 

na zdravý rozvoj 

organizmu  

IX. 8. Atletika Skok do 

diaľky 1. 

Rozvíjať 

koordináciu 

Skok do 

diaľky - 

nácvik 

Zvládnuť základy 

racionálnej techniky 

pohybových činností 

(skok do diaľky) 

X. 9. Atletika Skok do 

diaľky 2. 

Rozvíjať 

koordináciu 

Skok do 

diaľky- 

kontrola 

Zvládnuť základy 

racionálnej techniky 

pohybových činností 

(skok do diaľky) - 

výkon 

X. 10. Sezónna 

činnosť 

Cvičenie 

v prírode 1. 

Dosiahnuť 

vedomosti 

a zručnosti, 

ktoré umožnia  

aktívne 

a bezpečne sa 

pohybovať a 

táboriť vo 

voľnej prírode 

a zároveň 

vytvoria 

predpoklady 

pre uplatnenie 

tejto aktivity 

v jeho ďalšom 

živote 

Základy 

odbornej 

turistickej 

terminológi

e 

Absolvovať súvislý 

presun v teréne 

presunovým 

prostriedkom podľa 

výberu 

Environm

entálna 

výchova 

Ochrana 

života a 

zdravia 

Regionáln

a výchova 

X. 11. Sezónna 

činnosť 

Cvičenie 

v prírode 2. 

Základy pre 

výber, 

prípravu 

a likvidáciu 

táboriska 

Vedieť opísať 

a vysvetliť základné 

pravidlá správania sa 

v prírodnom 

prostredí smerujúce 

k jeho ochrane 

X. 12. Sezónna 

činnosť 

Cvičenie 

v prírode 3. 

Základné 

vedomosti 

o ochrane 

a tvorbe 

životného 

prostredia 

Vedieť sa orientovať 

v prírode podľa 

turistických značiek, 

mapy, buzoly, ale aj 

prírodných úkazov 

X. 13. Sezónna 

činnosť 

Cvičenie 

v prírode 4. 

Základy 

úrazovej 

zábrany 

a bezpečno

sti 

Vedieť poskytnúť 

adekvátnu prvú 

pomoc, 

vedieť organizovať 

pohybové hry 

v prírode 



 

X.  

 

14. 

 

Športové 

hry 

 

Futbal 1. 

 

Prejavovať 

trvalý pozitívny 

vzťah 

k športovým 

hrám ako 

predpokladu na 

ich celoživotné 

uplatňovanie 

v individuálnej 

pohybovej 

aktivite 

 

Systematik

a herných 

činností, 

základná 

terminológi

a 

 

Správne pomenovať 

vykonávanú činnosť 

 

Spoločens

ké 

správanie 

 

X. 15. Športové 

hry 

Futbal 2. Dodržiavať 

prijaté normy 

a pravidlá 

Technika 

herných 

činností 

jednotlivca 

Správne  zvládnuť 

základné kondičné a 

koordinačné 

schopnosti 

X. 16. Športové 

hry 

Futbal 3. Mať pozitívny 

vzťah 

k spoluhráčom 

i k súperovi 

Technika 

herných 

činností 

jednotlivca 

Popísať a prakticky 

ukázať správnu 

techniku herných 

činností jednotlivca 

XI. 17. Športové 

hry 

Futbal 4. Súťažiť 

v športových 

hrách a 

preukázať 

pozitívny 

postoj 

k telovýchovné

mu procesu 

 

Technika 

herných 

činností 

jednotlivca 

a 

kombinácií 

Plniť úlohy (funkcie) 

súvisiace 

s realizáciou hry 

v stretnutí 

Temperam

ent a 

spôsoby 

reagovani

a v 

rôznych 

situáciách 

 

XI. 18. Športové 

hry 

Basketbal 1. - správne 

pomenovať, 

popísať, 

prakticky 

ukázať a v hre 

uplatniť 

základné herné 

činnosti 

jednotlivca, 

Pomenovať 

a popísať 

základné 

pravidlá 

basketbalu 

Vykonávať 

funkciu 

pomocného 

rozhodcu, 

zapisovateľa, 

časomerača 

 

Systematik

a herných 

činností, 

základná 

terminológi

a 

Správne pomenovať 

vykonávanú činnosť 

 

Multikultú

rna 

výchova 

Osobnostn

ý a 

sociálny 

rozvoj. 

Mediálna 

výchova 

Ochrana 

života a 

zdravia 

Regionáln

a výchova 

 

 

 

 

 

 



 

XI. 

 

19. 

 

Športové 

hry 

 

Basketbal 2. 

 

 

 

 

Technika 

herných 

činností 

jednotlivca 

- prihrávka 

jednou 

rukou od 

pleca 

 

Opakovať prihrávku 

súvisle 

v primeranom počte 

 

Rozhovor 

v medziľu

dských 

vzťahoch 

a 

efektívne 

vedenia 

rozhovoru 

využitím 

techník 

aktívneho 

počúvania 

 

XI. 20. Športové 

hry 

Basketbal 3. Technika 

herných 

činností 

jednotlivca 

– prihrávka 

obojručne 

Opakovať prihrávku 

súvisle 

v primeranom počte 

XI. 21. Športové 

hry 

Basketbal 4. Technika 

herných 

činností 

jednotlivca 

– dribling 

na mieste 

Zvládnuť dribling 

bez očného kontaktu 

XI. 22. Športové 

hry 

Basketbal 5. Technika 

herných 

činností 

jednotlivca 

– dribling v 

pohybe 

Vedenie lopty 

v pohybe bez očného 

kontaktu 

Verejná 

prezentáci

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. 23. Športové 

hry 

Basketbal 6. Technika 

herných 

činností 

jednotlivca 

- streľba 

zhora 

z miesta 

Zvládnutie techniky 

streľby 

XI. 24. Športové 

hry 

Basketbal 7. Technika 

herných 

činností 

jednotlivca 

– streľba 

z krátkej 

a strednej 

vzdialenosti 

Zvládnutie techniky 

streľby 

XII. 25. Športové 

hry 

Basketbal 8.  Technika 

herných 

činností 

jednotlivca 

- bránenie 

hráča  

Uplatnenie 

nadobudnutých 

schopností v riadenej 

hre 



XII. 26. Základy 

gymnastick

ých športov 

Terminológia 

gymnastiky 

Poznať význam 

a zmysel 

vykonávania 

gymnastických 

športov 

Význam 

a zmysel 

vykonávani

a 

gymnastick

ých športov 

Poznať gymnastické 

športy, vedieť 

popísať  disciplíny, 

ich cvičebný obsah, 

zameranie, a cieľ 

 

Odstraňov

anie 

svojich  

predsudko

v a 

stereotypo

v 

v správaní 

a 

v postojoc

h 

XII. 27. Základy 

gymnastick

ých športov 

Akrobacia 1. Poznať zásady 

držania tela, 

esteticko-

pohybové 

prostriedky 

gymnastických 

športov 

Ľah 

vznesmo; 

stojka na 

lopatkách 

znožmo, 

s čelným, 

bočným 

roznožením

; kotúle 

vpred, 

kotúle vzad 

v rôznych 

obmenách 

východisko

vej, 

hlavnej, 

výslednej 

polohe, 

kotúľové 

väzby 

Vedieť správne 

pomenovať a 

predviesť cvičebné 

polohy, pohyby, 

cvičebné tvary 

Diskrimin

ácia, 

rasizmus, 

xenofóbia 

XII. 28. Základy 

gymnastick

ých športov 

Akrobacia 2. Vytvoriť trvalý 

pozitívny vzťah 

ku 

gymnastickým 

športom, ako 

predpokladu 

pre ich 

celoživotný 

záujem 

Stojka na 

rukách 

s rôznou 

polohou 

nôh, stojka 

na rukách – 

kotúľ vpred 

Vedieť prakticky 

ukázať imitačné, 

prípravné cvičenia, 

základné cvičebné 

tvary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XII. 

 

29. 

 

Základy 

gymnastick

ých športov 

 

Akrobacia 3. 

 

Prejaviť 

pozitívny 

postoj k 

správnemu 

životnému 

štýlu so snahou 

o  

sebazdokonaľo

vanie, 

húževnatosť, 

disciplínu, 

zdravé 

sebavedomie 

 

Premet 

bokom, 

väzby 

s kotúľom 

vpred, 

vzad, 

stojkou na 

rukách -

kotúľ vpred 

 

Uplatňovať 

optimálnu techniku 

pri vykonávaní 

gymnastických 

polôh 

XII. 30. Základy 

gymnastick

ých športov 

Akrobacia 4. Vyformovať est

etické cítenie 

pri formovaní 

telesných 

proporcií a 

kultivovaného 

prejavu 

osobnosti žiaka 

Podpor 

stojmo 

prehnute 

vzad 

Vedieť prakticky 

ukázať imitačné, 

cvičenia, základné 

cvičebné tvary 

I. 31. Povinný 

výberový 

tematický 

celok 

Florbal 1. Oboznámiť  sa 

s netradičným 

športom 

Základná 

terminológi

a 

Správne pomenovať 

vykonávanú činnosť 

Akceptáci

a 

a toleranci

a druhého 

človeka aj 

s odlišný

mi 

postojmi, 

názormi, 

životnými 

hodnotami

, vedieť si 

priznať, že 

som sa 

mohol 

mýliť a že 

moje 

stanovisko 

nemusí 

byť 

správne. 

 

I. 32. Povinný 

výberový 

tematický 

celok 

Florbal 2. Dodržiavať 

bezpečnosť pri 

hre 

Držanie 

hokejky 

Správne uchopenie 

hokejky 

I. 33. Povinný 

výberový 

tematický 

celok 

Florbal 3. Dodržiavať 

zásady fair-

play 

Vedenie 

loptičky  

Zvládnutie pohybu 

s loptičkou 

I. 34. Povinný 

výberový 

tematický 

celok 

Florbal 4. Mať pozitívny 

vzťah 

k spoluhráčom 

i k súperovi 

Prihrávky 

na mieste 

Zvládnutie 

primeraného počtu 

prihrávok na rôznu 

vzdialenosť 

I. 35 Povinný 

výberový 

tematický 

celok 

Florbal 5. Dodržiavať 

prijaté normy 

a pravidlá 

 

Prihrávky v 

pohybe 

Zvládnutie prihrávok 

v pokluse vo dvojici 

I. 36. Povinný 

výberový 

tematický 

celok 

Florbal 6. Mať zážitok 

z vykonávanej 

pohybovej 

činnosti 

Streľba  Zvládnutie streľby 

z rôznych 

vzdialeností 

 

 

 

 



 

I. 

 

37. 

 

Povinný 

výberový 

tematický 

celok 

 

Florbal 7. 

 

Vedieť zvíťaziť 

a prijať prehru 

v športovom 

stretnutí 

i v živote, 

uznať kvality 

súpera 

 

Riadená hra 

 

Uplatňovať herné 

činnosti v hre 

II. 38. Základy 

gymnastick

ých športov 

Skoky 

a obraty 1. 

Využívať 

bohatý 

pohybový 

obsah 

gymnastických 

cvičení na 

dosiahnutie 

fyzickej 

výkonnosti, 

zdravotne 

orientovanej 

zdatnosti, 

pozitívnych 

psychických, 

emocionálnych 

a estetických 

pocitov 

z pohybu 

Skoky 

odrazom 

obojnožne 

Vedieť ukázať 

základné cvičebné 

tvary - znožmo, 

skrčmo prípätmo, 

skrčmo roznožmo 

čelne, bočne, 

s obratom o 180° - 

360° 

 

Odstraňov

anie 

svojich  

predsudko

v a 

stereotypo

v 

v správaní 

a 

v postojoc

h 

II. 39. Základy 

gymnastick

ých športov 

Skoky 

a obraty 2. 

Obraty 

obojnožne 

v postojoch 

Predviesť pohybové 

kombinácie - 

prestupovaním, 

krížením, prísunom. 

Obraty jednonožne 

prednožením o 180°- 

360° .   

 

 

II. 40. Základy 

gymnastick

ých športov 

Cvičenie na 

náradí 

a s náradím - 

rebriny 

Vedieť 

ohodnotiť 

techniku, 

estetiku  

a kompozíciu 

(obsahovú 

skladbu) 

konaného 

gymnastického 

cvičenia, 

postrehnúť a 

posúdiť chyby 

v predvedení, 

držaní tela, 

rozsahu 

pohybov, 

svalovom 

napätí,  

ochabnutosti 

tela 

Cvičenie na 

rebrinách 

Rúčkovať v podpore 

ležmo, vo vise 

prednosy skrčmo, 

prednosy, 

postupovať po 

rebrinách, výdrž 

v zhybe, odrazom 

z nôh zhyby 

II. 41. Základy 

gymnastick

ých športov 

Cvičenie na 

náradí 

a s náradím – 

lavičky 

(kladina) 

Cvičenie na 

lavičke - 

kladine 

Chôdza vpred, vzad, 

bokom; beh; 

poskoky, skok 

striedavo strižný; 

váha predklonmo; 

obrat znožmo o 180° 

v drepe, podrepe, 

stoji; zoskok 

odrazom obojnožne 

– znožmo, roznožmo 

čelne, skrčmo 

prípätmo, skrčmo 

prednožmo. 

 

 



II. 42. Základy 

gymnastick

ých športov 

Cvičenie na 

náradí 

a s náradím - 

preskok 

Preskok 

kozy – 

švédskej 

debne 

 

Opakovať odrazy 

z mostíka pri opore 

(rebrina, spolu 

cvičiaci), nadväzné 

odrazy z viacerých 

mostíkov, letová 

fáza znožmo, 

roznožmo čelne, 

skrčmo prípätmo, 

skrčmo roznožmo 

s doskokom na 

žinenky (medzi 

mostíkmi krátky 

beh); odrazom 

z mostíka výskok do 

vzporu drepmo, 

vzporu roznožmo; 

skrčka, roznožka 

Adekvátne 

dávanie 

a prijíman

ie kritiky 

II. 43. Základy 

gymnastick

ých športov 

Cvičenie na 

náradí 

a s náradím - 

hrazda 

Cvičenie na 

hrazde 

Vykonať zhyb 

stojmo, zhyb;  vis 

vznesmo, vis 

strmhlav, vis 

vznesmo roznožmo 

bočne;  výmyk; 

prešvihy únožmo 

vpred, vzad; zoskoky 

-  prekot vpred, 

zákmihom doskok 

na podložku 

III. 44. 
Povinný 

výberový 

tematický 

celok  

 

Bedminton 1. Dodržiavať 

bezpečnosť pri 

hre 

Terminológ

ia 

bedmintonu 

a pravidlá 

Vedieť správne 

pomenovať náčinie 

a vykonávanú 

činnosť a osvojiť si 

pravidlá 

Prejavova

nie 

pozitívnyc

h citov 

k iným 

ľuďom, 

zvlášť 

ľuďom na 

pracovisk

u, 

pozitívnyc

h 

hodnotení 

a ocenení 

III. 45. 
Povinný 

výberový 

tematický 

celok  

 

Bedminton 2. Zvládnuť 

základnú 

koordináciu pri 

danom pohybe  

a rozvíjať 

kondičné 

schopnosti  

Držanie 

rakety – 

forhendové 

a bekhendo

vé 

 

Vedieť správne 

držať raketu 

III. 46. 
Povinný 

výberový 

tematický 

celok  

 

Bedminton 3. Strehové 

postavenie 

hráča 

Vedieť správne 

reagovať na pohyb 

košíka 

 

 

 

 

 

 



III. 47. 
Povinný 

výberový 

tematický 

celok  

 

Bedminton 4. Pohyb 

hráča po 

ihrisku. 

Podanie, 

Príjem 

podania 

Vedieť sa správne 

pohybovať po 

ihrisku. 

Vedieť správne 

podať a prijať 

podanie 

III. 48. 
Povinný 

výberový 

tematický 

celok  

 

Bedminton 6. Obranné 

údery – 

príjem 

smeča, 

Útočné 

údery – 

smeč, 

drajv, 

 

Ovládať základné 

údery – bekhend, 

forhend 

IV. 49. Povinný 

výberový 

tematický 

celok 

Bedminton 7. Riadená hra Absolvovať riadený 

zápas  

IV. 50. Atletika Bežecká 

príprava 1. 

Zvládnuť šprint 

ako súvislú 

pohybovú 

aktivitu – 

vedieť uplatniť 

funkciu 

rozhodcu  

Nácvik 

nízkeho 

a polovyso

kého štartu 

Vedieť správne 

odštartovať na povel  

Rozvíjanie 

emocionál

nych 

zručností 

potrebnýc

h vo 

výchovnej

, 

partnerske

j a 

personálne

j práci 

IV. 51. Atletika Bežecká 

príprava 2. 

Šprint na 

60 m 

Zvládnuť šprint 

správnou technikou 

IV. 52. Atletika Hod kriketkou 

1. 

Zvládnuť hod 

ako súvislú 

pohybovú 

aktivitu – 

vedieť uplatniť 

funkciu 

rozhodcu 

Nácvik 

hodu  

Zvládnuť správnu 

techniku hodu 

IV. 53. Atletika Hod kriketkou 

2.  

Hod na 

výkon 

Hodiť primeranou 

technikou a 

výkonom 

Možnosti 

prevencie 

a odstraňo

vania 

agresie, 

šikanovani

a 

a psychick

ého 

týrania 

v rodinách

, 

v školách, 

v 

manželstv

ách a na 

pracoviská

ch. 

 

IV. 54. Atletika Štafetový beh 

1. 

Zvládnuť 

štafetový beh 

ako súvislú 

pohybovú 

aktivitu – 

vedieť uplatniť 

funkciu 

rozhodcu, 

dodržiavať 

prijaté zásady 

v rámci 

skupiny 

Nácvik 

odovzdávan

ia 

štafetového 

kolíka 

Vedieť správne 

odovzdať a prijať 

štafetový kolík 

V. 55. Atletika Štafetový beh 

2. 

Súvislý 

štafetový 

beh - výkon 

Správne vykonať 

danú pohybovú 

aktivitu 



V. 56. Športové 

hry  

Futbal Žiak vo 

vybraných 

športových 

hrách dosiahne 

takú úroveň 

osvojenia 

herných 

činností 

jednotlivca, 

herných 

kombinácií 

a systémov, že 

je schopný hrať 

stretnutie podľa 

pravidiel 

Riadená hra - vedieť zostaviť 

a prakticky viesť 

rozcvičenie (vlastné, 

aj skupinu 

spolužiakov) pred 

hrou, resp. 

stretnutím 

- vedieť správne 

pomenovať, popísať, 

prakticky ukázať, 

v hre (stretnutí) 

uplatniť techniku 

základných herných 

činností jednotlivca 

a využiť herné 

kombinácie 

a systémy 

Reakcie 

ľudí na 

agresiu 

 
V. 57. Športové 

hry 

Futbal Riadená hra 

V. 58. Športové 

hry 

Basketbal Riadená hra 

V. 59. Športové 

hry 

Basketbal Riadená hra Tvorba 

projektu a 

prezentačn

é 

zručnosti 

Multikultú

rna 

výchova 

Mediálna 

výchova 

Environm

entálna 

výchova 

Regionáln

a výchova 

V. 60. Športové 

hry 

Florbal Riadená hra 

VI. 61. Športové 

hry 

Florbal Riadená hra 

VI. 62. Športové 

hry 

Bedminton Riadená hra 

VI. 63. Testovanie Člnkový beh 

10 x 5 m (s) 

Ľah – sed 

(počet za 30 

sekúnd) 

Rozvíjať 

kondičné 

a koordinačné 

schopnosti 

Vykonať 

požadovaný 

test 

Limit: ČB: 

A28.,B23,C18 

 

ĽS:  

A20, B31, C40 

 

 

Obraz 

seba, 

identita 

seba 

 

VI. 64. Testovanie Skok do 

diaľky z 

miesta (cm) 

Výdrž v 

zhybe 

(sekúnd) 

Rozvíjať 

kondičné 

a koordinačné 

schopnosti 

Vykonať 

požadovaný 

test 

Limit: SdD: A110, 

B150, C190  

VvZ: A 9, B13, C17 

Sebavedo

mie 

a sebadôv

era 

 

VI. 65. Testovanie Beh za 12 

minút (m) 

Rozvíjať 

kondičné 

a koordinačné 

schopnosti 

Vykonať 

požadovaný 

test 

Limit: A1310, 

B1830,C2350  

Motivácia 

a ašpirácie 

 

 

VI. 

66. Poznatky 

z telesnej 

kultúry 

Záverečné 

hodnotenie 

    

 

 

 

 

 


