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Názov predmetu TELESNÁ  VÝCHOVA 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne 

Ročník 3. roč 

Názov ŠVP ISCED 1 

Názov ŠkVP  

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

 
 
Telesná výchova 
 
Charakteristika predmetu:  

  
Predmet telesná výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom 
rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v 
dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a 
návykov. 
 

Ciele vyučovacieho predmetu  

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej 

úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú 

výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a  dbať o  zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove 

a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti 

o vlastné zdravie. Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových a predmetových kompetencií: 
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Pohybové kompetencie 

� Žiak si vie vybrať  a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb. 

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

� Žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach telesnej výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase. 

�  

Kognitívne kompetencie  

� Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia. 

� Žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov. 

� Žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti. 

� Žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru 

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

� Žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa daných  noriem.  

� Žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí. 

� Žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti. 

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

� Žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus. 

�  

Komunikačné kompetencie 

� Žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať. 

� Žiak používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľno -časových aktivít. 
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Učebné kompetencie 

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

� Žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako prevenciu pred zranením. 

 

Interpersonálne kompetencie 

� Žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným. 

� Žiak efektívne pracuje v kolektíve. 

� Žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe. 

� Žiak  sa správať empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových činností, ale i v živote. 

 

Postojové kompetencie 

� Žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti. 

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

� Žiak dodržiava princípy fair-play. 

� Žiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity. 

       Žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu 

prírody. 
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Cieľ a kompetencie 

 

 
Okruh 

 
Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

 
Metódy a formy  

Prierezová 
téma 

 počet 
hodín 

 
Vedieť 
diagnostikovať  
a posúdiť úroveň 
svojej  
pohybovej výkonnosti 
telesného rozvoja 
podľa  
daných noriem 

 
 
 
Testovanie 

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

 
 
Vo všetkých disciplínach 
maximálny výkon podša 
individuálnych schopností  a 
možností 
 

 
 
Skupinová, 
motivačná, osobný 
príklad  
 

 
       
 
 Výchova 
demokratického 
občana – 
zmysel pre 
čistotu 

 
 
 
6 

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

 
Atletika 

 
Technika behu, šľapavý, švihový,  
bežecká ABC, štarty- nízky, 
polovysoký 
Beh na 60m 
Skok do diaľky skrčmo 
Hod kriketovou 
loptičkou – nosenie, odhod 
Hod kriketovou loptičkou – rozbeh. 
odhod 
Vytrvalostný beh 

 
Ovládať základnú terminológiu 
a systematiku atletických disciplín, 
techniku atletických disciplín (beh, 
skok do diaľky, hod loptičkou), 
organizáciu súťaží (časomerač, 
rozhodca, zapisovateľ), zásady 
bezpečnosti a fair-play. 
Osvojiť si, zdokonaliť 
a demonštrovať techniku 
pohybových činností (beh, nízky 
a polovysoký štart, skok do diaľky 
skrčmo, hod loptičkou) 
 

 
 
 
 
 
Výklad, opis, 
demonštrácia, 
nácvik 

 
Výchova 
demokratického 
občana – 
zmysel pre 
čistotu 
Osobnostný 
rozvoj 
(psychohygiena, 
relaxácia, 
uvoľnenie) 
 
        

 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

 
Vedieť správne 
pomenovať, popísať, 
prakticky ukázať, 

Športové hry 
Basketbal 
 
 

 
HČJ - prihrávky, dribling. 
Dvojtakt, uvoľňovanie s a bez  
lopty. 

 
Vedieť vysvetliť základné pravidlá 
basketbalu, charakterizovať zásady 
fair – play. Dosiahnuť optimálnu 

 
Hodiny členiť 
na nácvičné  
nácvičné/opakovacie 

 
       
 
Sociálny rozvoj 
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v hre  
uplatniť techniku 
základných herných  
činností jednotlivca 
a využiť herné  
kombinácie. Vzbudiť 
pozitívny vzťah 
k športovým hrám 
 
 
Vedieť hrať vybíjanú 
podľa  
stanovených pravidiel 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vybíjaná 

Prihrávky v pohybe 
Hra- zjednodušené pravidlá 
Útočné kombinácie hoď a bež 
– hra 
Obranné kombinácie 
Hra 
 
Vybíjanie, prehadzovanie, prihrávka  
Hra v kruhu 
Pohyb s loptou a bez lopty 
Hra 
 

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

a na hodiny 
zápasové 
 
Teoretické poznatky 
osvojovať priebežne 
vo  
vyučovacích 
hodinách 
 

– ohľaduplnosť, 
spolupráca 
 
Osobnostný 
rozvoj 
(psychohygiena, 
relaxácia, 
uvoľnenie) 
 
 

 
20 
 
 

Vypestovať 
schopnosť nabádať 
sa, prekonávať 
prekážky. 
 Rozvíjať pozitívny a  
Aktívny vzťah ku  
gymnastike. 

Základy 
gymnastických 
športov 

Športová gymnastika – ľah vznesmo, 
stojka na lopatkách, stojka na hlave, 
variácie sedov s prednožením 
a roznožením, kotúľ vpred, kotúľ vzad, 
väzby cvičebných tvarov, cvičenia na 
správne držanie tela, lokomočné 
pohyby, rovnovážne cvičenie, váha 
predklonmo, preskoky (roznožka, 
skrčka) 

Vedieť uplatniť názvoslovie, 
poznať základné pojmy, všeobecné 
pravidlá gymnastiky. Optimálne 
rozvinúť  
koordinačné schopnosti, kĺbovú 
pohyblivosť a svalovú elasticitu, 
statickú a dynamickú silu, vedomú 
a kinestetickú diferenciáciu 
pohybov 
 

 
Výklad, opis, 
demonštrácia, 
nácvik, individuálny 
prístup 

 
 
Sociálny rozvoj 
– medziľudské 
vzťahy 

 
 
 
 
 

20 

 
Vytvárať trvalý vzťah 
k pohybovej aktivite, 
telesnej výchove a 
športu 

 
Pohybové hry 

 
Naháňačky, skákačky, štafetové hry 
s náčiním a bez náčinia, orientačné 
hry, turnajové hry, prekážkové hry 
 

 
Žiaci si osvoja základné pravidlá 
pohybových hier, základy 
organizácie práce a bezpečnosti pri 
cvičení, ovládajú zásady fair-play 
Źiaci dokážu sami organizovať 
známe pohybové hry a dodržujú 
ich pravidlá.  
Žiaci rozvíjajú a zdokonaľujú svoje 
pohybové schopnosti a niektoré 
pohybové činnosti.  

 
Problémové situácie, 
práca v skupine 

 
Výchova 
demokratického 
občana – 
dodržiavanie 
pravidiel, 
zmysel pre 
bezkonfliktnú 
hru 

 
 
 
 
 

8 
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Zvyšovať všeobecnú 
pohybovú výkonnosť 
a zdatnosť. 
Rozvíjanie 
kondičných 
a koordinačných 
schopností na 
primeranej úrovni 

 
Atletika 

 
Technika štafetového behu, štarty 
z rôznych polôh, štafetový beh, skok 
do diaľky skrčmo, hod loptičkou 
 

 
Žiaci ovládajú základnú 
terminológiu a systematiku 
atletických disciplín, techniku 
atletických disciplín (štafetový beh, 
skok do diaľky, hod loptičkou), 
organizáciu súťaží (časomerač, 
rozhodca, zapisovateľ), zásady 
bezpečnosti a fair-play. 
Žiaci majú pozitívny postoj 
k súťaženiu a dodržiavajú prijaté 
zásady v rámci skupiny. 
Žiaci si osvoja, zdokonalia a 
demonštrujú techniku pohybových 
činností (štafetový beh, skok do 
diaľky skrčmo, hod loptičkou) 
 

 
Výklad, opis, 
demonštrácia, 
nácvik 

 
 Výchova 
demokratického 
občana – 
zmysel pre 
čistotu 
Osobnostný 
rozvoj 
(psychohygiena, 
relaxácia, 
uvoľnenie) 
 
 

 
 
 
 

8 

 
Vytvárať trvalý vzťah 
k pohybovej aktivite, 
telesnej výchove a 
športu 

 
Testovanie 

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

 
Žiaci ovládajú pravidlá testovania a 
chápu jeho význam. 

 
Meranie pohybovej 
výkonnosti 

  Enviromentána 
výchova – 
vzťah 
k životnému 
prostrediu 

 
 

4 
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     Hodnotenie predmetu: 
 

Predmetom hodnotenia sú osvojené vedomosti a kompetencie (spôsobilosti, schopnosti a zručnosti) z oblasti atletiky, športových hier, gymnastiky 
a pohybových hier. Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti slúži aj na posúdenie jej aktuálneho stavu v priebehu štúdia. Hodnotenie sa 
uskutočňuje porovnaním dosiahnutých výkonov s hodnotami uvedenými v tabuľke modifikovanej podľa MORAVCA  et al.(1996, 1990).  
Prospech žiakov sa klasifikuje nasledovnými stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný. Pri hodnotení 
uplatňuje učiteľ voči žiakom primeranú náročnosť pričom zohľadňuje ich individuálne osobitosti a zdravotné oslabenia. 
 

Učebné osnovy sú spracované podľa obsahových a výkonových štandardov štátneho vzdelávacieho programu 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 

 spracovanie učebných osnov vychádza zo zákona č. 22/2011 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

 

 
 

 
Prerokované v MZ dňa:  
Vedúca MZ :  Mgr. Silvia Ševčíková 
Schválené riaditeľom školy dňa:  
Riaditeľ školy : PaedDr. Miroslava Komorníková 
 


