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Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 
Tematický výchovno-vzdelávací plán pre predmet: Telesná a športová výchova 
Vyučovací jazyk: slovenský 
Stupeň vzdelania: primárne vzdelávanie – ISCED 1 
Ročník: druhý    
Počet hodín týždenne: 2 
Počet hodín ročne: 66 

Telesná výchova 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 
 Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k 
upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná  výchova 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. 1. ročník je 
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. V 1. ročníku je potrebné  obohacovať obsah telesnej 
výchovy i o najjednoduchšie postupy, formy a metódy sebazdokonaľovania, sebakontroly a sebahodnotenia. Priebežné osvojenie si uvedených 
prostriedkov umožní  efektívne plnenie domácich cvičení, vykonávaných za spoluúčasti rodičov a neskôr i samostatne. 
  Do obsahu telesnej výchovy patria aj piesne, riekanky, vyčítanky a pod., ktoré zvyšujú príťažlivosť  vyučovacích hodín.  
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Ciele predmetu 
 
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú  zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb" platných pre celú  
školskú telesnú výchovu a zároveň  postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.  
  
  
Všeobecné  ciele vzdelávacej oblasti sú: 
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.  
  
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s 
akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť  a radostné prežívanie pohybovej činnosti.  
Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú: 
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.  
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  Rozvrhnutie vyučovacích hodín telesnej výchovy v stupni vzdelania ISCED 1: 
Telesná a športová výchova 2. ročník 

Štátny vzdelávací program 2 

 
 

 
  Obsahový a výkonový štandard z telesnej výchovy pre 2. ročník ZŠ: 

Tematický 
celok 

Učivo Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
Základné 
lokomócie a 
nelokomočné 
pohybové zručnosti  
 

Poradová príprava. 
Základy pre rozvoj 
atletiky. 
Beh, skok, hod. 
Akrobacia 

Vedieť primerane veku a 
svojim schopnostiam správne 
technicky vykonávať základné 
lokomócie, poradové cvičenia a 
elementárne zručnosti z 
akrobacie, poznať ich možnosti 
aplikácie a vníma ich význam v 
živote i športe. 

Vedieť sa orientovať v základných atletických disciplínach, 
charakterizovať ich a prakticky demonštrovať. 
Poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej 
prípravy na zdravý rozvoj organizmu a využíva ich vo svojej 
spontánnej pohybovej aktivite. 
Ukázať správne technické predvedenie základných lokomócií i 
základných akrobatických cvičení v rôznych obmenách. 
 Uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia i gymnastické 
zručnosti v hrách, súťažiach a iných pohybových činnostiach. 

 
Manipulačné, 
pohybové a 
prípravné športové 
hry  
 

Prípravné, kondičné 
a koordinačné 
cvičenia. 
Pohybové hry. 
Športové hry: 
futbal, basketbal, 
hádzanú, volejbal 
a tenis 

Vedieť primerane veku a 
svojim schopnostiam správne 
technicky manipulovať s 
herným náčiním, poznať a 
aplikovať v hre dohodnuté 
pravidlá, byť v hre aktívny a 
prejavovať k nej pozitívny 
postoj. 

Pomenovať a poznať základné herné činnosti jednotlivca, 
poznať názvy hier realizovaných vo výučbe.  
Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich. 
Ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s náčiním. 
Ukázať a uplatniť správnu techniku herných činností 
jednotlivca v hrách realizovaných vo výučbe.  
Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí (telocvičňa, 
príroda, voda) a aplikovať ich aj v bežnom živote (vo voľnom 
čase). 
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Kreatívne a 
estetické pohybové 
činnosti  
 

Rytmická gymnastika 
a tanec. 
Správne držanie tela. 
Ľudový tanec. 

Vedieť primerane veku a 
svojim schopnostiam správne 
technicky vykonávať cvičenia s 
dôrazom na presnú lokalizáciu 
pohybov v čase a priestore, 
poznať ich možnosti aplikácie, 
dokázať vyjadriť pohybom 
slovný, názorný i hudobný 
motív a vnímať ich, poznať 
význam kultivovaného a 
estetického prejavu v živote i 
športe. 

Správne pomenovať základné gymnastické cvičenia, tanečné 
kroky a činnosti realizované vo výučbe. 
Ukázať správne technické predvedenie rytmických cvičení, 
tanečných krokov, motívov v rôznych obmenách realizovaných 
vo výučbe. 
Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným 
potleskom, zvukovým signálom, hudbou. 
Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno–pohybových, 
tanečných a dramatických hrách, no i pri iných pohybových 
činnostiach. 

 
Psychomotorické 
cvičenia a hry  
 

Relaxačné a dychové 
cvičenia. 
Psychomotorické hry. 

Vedieť primerane veku a 
svojim schopnostiam 
vykonávať základné 
psychomotorické cvičenia 
poznať ich význam, schopnosti 
aplikácie, dokázať vyjadriť 
pohybom navodený motív, 
vnímať význam cieleného 
pohybu pre zdravie 
(antistresové cvičenia). 

Správne pomenovať základné polohy tela, druhy realizovaných 
cvičení z oblasti psychomotoriky. 
Ukázať správne základné polohy tela a primerane svojim 
schopnostiam vykonávať psychomotorické cvičenia v rôznych 
obmenách.  
Uplatniť prvky psychomotoriky a psychomotorických hier a  
prežívať pocity radosti z pohybu a hry. 
Poznať jednoduché testy na posudzovanie svojej flexibility, 
držania tela, dýchania. 

 
Aktivity v prírode a 
sezónne pohybové 
činnosti  
 

Plavecký výcvik.  
Sánkovanie, 
bobovanie, 
korčuľovanie.  
Jazda na kolobežke, 
bicyklovanie. 

Vedieť základy elementárnych 
pohybových zručností súvisiace 
s realizovanými sezónnymi 
pohybovými činnosťami 
(plávaním, turistikou, 
korčuľovaním, lyžovaním, 
bicyklovaním a i.), poznať ich 
schopnosti aplikácie a vnímať 
ich význam v živote i športe 

Správne pomenovať základné pohybové činnosti vo výučbe 
realizovaných druhov sezónnych pohybových aktivít. 
Ukázať správne technické predvedenie elementárnych 
pohybových zručností vo výučbe realizovaných sezónnych 
pohybových činností v rôznych obmenách.  
Uplatniť prvky sezónnych pohybových činností v hrách, 
súťažiach ap. v škole i vo voľnom čase. 
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Metódy a formy práce 
 
Pre splnenie všetkých cieľov telesnej výchovy je potrebné realizovať tieto organizačné formy:  
- ranné cvičenia (denne na začiatku 1. vyučovacej hodiny),  
- telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých predmetoch, keď učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. 
nekoncentrovanosť),  
- rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívať možnosti školského dvora, telocviční, voľných priestorov ap.). V 
prípade   nepriaznivého počasia (nedá sa ísť von, v triedach a na chodbách je vydýchaný vzduch) zabezpečiť potrebu okysličovania organizmu 2 – 3 
minútovými   aktivizačnými cvičeniami na začiatku vyučovacích hodín,  
- vyučovacia hodina telesnej výchovy (hlavná organizačná forma),  
- vyučovacia hodina integrovanej telesnej výchovy (so spoluúčasťou žiakov zdravých a zdravotne oslabených v tom istom rozsahu ako riadna telesná 
výchova),  
- 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),  
- cvičenia v prírode (2 x ročne v rozsahu po 4 hodiny v každom ročníku).  
 
 

Spôsoby hodnotenia 
 

V procese vyučovania realizuje učiteľ telesnej výchovy viacero druhov hodnotenia - vstupné, priebežné a súhrnné hodnotenie. Súhrnné 
hodnotenie musí byť hodnotením komplexným, pri ktorom učiteľ vychádza predovšetkým z hlbokého poznania žiaka, jeho predpokladov, 
schopností a možností. Dôležité je, aby sa žiak vnútorne stotožnil s takýmto hodnotením a aby sa na tomto hodnotení aj sám aktívne podieľal. 
Preto odporúčame v priebehu vyučovania zapájať do procesu hodnotenia častejšie aj samotných žiakov. 

Za najdôležitejšie pri hodnotení a klasifikácii žiaka v telesnej výchove považujeme nielen to, aké dôsledky zanechala táto činnosť na 
zlepšení jeho zdravia, pohybovej dokonalosti a výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale aj to, či žiak získal k tejto činnosti vzťah, či sa na nej so 
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záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, ale aj mimo neho a či pociťoval z nej radosť a potešenie. 
Preto za základné ukazovatele hodnotenia i klasifikácie žiaka považujeme: 

- osvojenie si učiva učebných programov realizovaných v  jednotlivých školách; 
- úroveň a zmeny telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej  výkonnosti s prihliadnutím na individuálne predpoklady  žiaka; 
- vzťah žiaka k telesnej výchove a športovej činnosti; 
- získané poznatky z telesnej výchovy a športu. 

Na hodnotenie zvládnutia učiva učebných programov si učiteľ vytvára pomocné posudzovacie škály, využíva testy špeciálnej pohybovej 
výkonnosti a pridržiava sa štandardov, ktoré sú prílohou učebných osnov. 

Na hodnotenia telesného rozvoja, telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej výkonnosti odporúčame používať batérie somatometrických a 
motorických testov. Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej výchove realizuje učiteľ nielen na základe dlhodobého sledovania prejavov žiaka na 
vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, snahu, samostatnosť a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angažovanosti v školskej i 
mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti. 

Úroveň poznatkov v telesnej výchove a športe posudzuje priebežne v procese a môže si na to vytvárať i pomocné vedomostné testy. 
Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené klasifikáciou. Žiakov klasifikujeme známkami v rozsahu piatich stupňov. Známka z telesnej výchovy 

je súčasťou vysvedčenia žiaka.  
 
Klasifikácia sa bude vyjadrovať určenými piatimi stupňami podľa Metodického pokynu č- 7.2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov 
základnej školy, vydaných Ministerstvom školstva a Slovenskej republiky v Bratislave 2009. 

 
Prospech žiaka v tomto vyučovacom predmete sa bude klasifikovať týmito stupňami: 
1 – výborný 
2 - chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 

 
Známka % 

1 100 - 90 
2 89 – 75 
3 74 – 50 
4 49 – 25 
5 24 - 0 
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Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú  všetky učebné prostriedky a telocvičné  náradie, ktoré je v škole k dispozícii.  UO 
primárneho stupňa vzdelávania   

• Spracované podľa obsahových a výkonových štandardov štátneho vzdelávacieho programu 1. stupňa ZŠ – ISCED 1. 
• Vychádza sa zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
Prierezová téma – skratky aktualizované zo stránky www.uips.sk /dňa 13. 9. 2010 
• MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. februára 2015 inovovaný ŠVP pre prvý stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/1758:1-10A0 Základné školy  
      vzdelávajú žiakov 1. a 2. ročníka 
Učivo je dopĺňané prierezovými témami podľa aktuálnosti témy: 
 
MUV – multikultúrna výchova  
MDV – mediálna výchova 
OSR –  osobnostný a sociálny rozvoj 
ENV –  environmentálna výchova 
DOV –  dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
OZO –  ochrana človeka a zdravia 
TBZ –   tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
RGV –  regionálna výchova 
 
  

 
Prerokované na MZ dňa: 06. 09. 2016 
Vedúca MZ: Mgr. Silvia Ševčíková 
Schválené riaditeľom školy dňa: 
Riaditeľ školy: PaedDr. Miroslava Komorníková 


