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Charakteristika predmetu 

- vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej 
starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb 
 - je dominantne zameraná 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, k 
formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu 
v procese edukácie 
- telesná výchova využíva 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. 
 

Kompetencie 

Hlavným cieľom a poslaním predmetu je popri zdravom raste a psychomotorickom vývine 
tiež získať pravidelné návyky pre pohybovú činnosť: 

- získať základné pohybové schopnosti, zdokonaliť správne držanie tela, koordináciu 
pohybov a osvojiť si rôzne pohybové zručnosti 

- rozvíjať základné pohybové návyky, schopnosti a zručnosti,  
- cvičiť pohybovú pamäť, reagovať pohybom na ukážky učiteľa 
- naučiť terminológiu, poznávať a používať náradie a náčinie 
- viesť k bezpečnosti pri cvičení 
- naučiť sa správať v prírode, na ulici a v dopravnom prostriedku 
- cvičením viesť k pravidelnosti, vytrvalosti, odvahe a priateľstvu 



- pravidelnými a zaujímavými aktivitami vytvoriť pozitívny vzťah k pohybu a pobytu 
v prírode 

- prostredníctvom cvičenia napomáhať deťom získať a utvárať si základné hygienické 
návyky, nadobudnúť odolnosť a otužilosť organizmu a tým prispieť k celkovému 
upevňovaniu zdravia detí. 

Kompetencie telesnej a športovej výchovy vyplývajú z cieľov predmetu. Ciele telesnej a 
športovej 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 sú : 

 • 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, k športu, 

 • kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela, 

 • podporovať vytváranie optimálneho rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti, 

 • podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,  

• uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti. 

Hlavným cieľom telesnej a športovej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia 
vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne 
orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. 

Ďalšie ciele telesnej a športovej výchovy ako učebného predmetu na 1. stupni ZŠ sú zamerané 
na osobnostný rozvoj: 

- Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových 
možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako 
celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej - zamerané na zdravie 

- Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného 
zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Formovať osobnú 
zodpovednosť za vlastné zdravie - zamerané na motoriku 

- Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so 
základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, 
preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii 
pohybových činností. - zamerané na postoje 

- Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah  



Metódy a formy práce 

Pri vyučovaní telesnej a športovej výchovy by sa mali využívať nasledovné metódy, ktoré 
zefektívnia vyučovanie telesnej a športovej výchovy 
 • motivačné metódy: motivačný rozhovor, motivačný výklad, motivačné rozprávanie, besedy, 
motivačné demonštrácie 
 • expozičné metódy: výklad, vysvetľovanie, opis, demonštrácia, metóda ukážky, metóda 
pozorovania, napodobňovania, metóda hry, metódy s heurestickou funkciou, samostatná práca 
žiakov 
 • fixačné metódy: napodobňovanie, opakovanie, metódy pasívneho pohybu a pohybové 
kontrastu, tiež herné a súťaživé metódy 
 • diagnostické metódy: metódy pozorovania, testy, metódy rozhovoru a jednotlivé formy 
práce 
 • 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 a športovej výchovy (hlavná organizačná forma) 
 • 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) 
  

Štandardy pre prípravný ročník 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak sa vie správať tak, aby nedošlo k ohrozeniu 
zdravia (aj iných osôb), dodržiava hygienu a čistotu 
úboru, vie sa správne obliecť na športovanie. 

Úvod - oboznámiť žiakov zo zásadami 
bezpečnosti na hodine TV.  
Merať a vážiť žiakov.  
Oboznámiť sa s okolím školy. 

Žiak ovláda priestor, vie čo je značka, čiara, obvod 
telocvične. 
Upevňovať naučené polohy. Pomenovať a ovládať 
cvičebné tvary a polohy. 

Základy akrobatických cvičení a názvoslovie 
- Naučiť sa rozoznávať chôdzu a beh formou 
pohybových hier. Naučiť sa základné polohy 
– upažiť, vzpažiť, predpažiť, drep, stoj.  

Zdokonaľovať chôdzu vpred, vzad, vbok, po 
priamej čiare, vlnovke, medzi prekážkami.  
Zdokonaľovať chôdzu za vedúcim v skupine.  

Zdokonaľovanie základnej motoriky 



Zdokonaľovať beh v určenom smere. Udržať 
rovnováhu, reagovať na povely, orientácia 
v priestore, vedieť vykonávať elementárne pohyby, 
tvary a prvky. 

Dýchať pomocou pohybu paží a trupu. Vydržať 
v polohe sed pri relaxačnej hudbe.  
Nacvičiť relaxáciu v ľahu na chrbte, uvoľňovať 
svalstvo.  

Relaxačné cvičenia 

Kotúľať loptu, podávať, nosiť loptu v určenom 
smere.  
Chytať loptu.  
Súťažiť v loptových hrách.  

Loptové hry 

Naučiť rozlišovať polohu tela – drep, stoj na signál. 
Prednožovať, zanožovať, poskakovať na jednej 
nohe. Zdokonaľovať sústredenie sa na určitý pohyb 
(stoj na jednej nohe, drep). 

Základy akrobatických cvičení a názvoslovie 

Rozlišovať rýchlu chôdzu, pomalý beh, dodržiavať 
tempo chôdze. Nacvičiť beh na krátku vzdialenosť, 
beh s prekážkami, bežecký pretek. Súťažiť v behu 
a chôdzi. 

Atletika 

Naučiť žiakov pojmy – chodník, ulica, cesta, 
diaľnica. Naučiť žiakov základné dopravné 
značenie. Upevňovať učivo o základných 
pravidlách bezpečnosti v premávke formou hry. 

Základné pravidlá bezpečnosti v premávke 

Naučiť žiakov znožné skoky do kruhov formou hry. 
Súťažiť v bežeckých disciplínach (jednotlivec, 
dvojica). Súťažiť v družstvách s použitím lôpt. 

Pohybové hry 

Osvojiť si základné povely – na značky, na čiaru, 
do kruhu. Oboznámiť sa s polohami – sed, kľak, 
ľah, predklon, záklon, úklon. Upevňovať nové 
polohy a povely. 

Základy akrobatických cvičení a názvoslovie 

Nacvičiť podávanie lopty v rade, zástupe, ponad 
hlavu. Zdokonaliť sa v chôdzi po šikmej ploche 
(schody, lavička) s loptou. Nacvičiť výstupy, 
vzostupy z nízkych podstavcov.  

Zdokonaľovanie základnej motoriky 

Relaxovať formou dýchacích cvičení pomocou paží 
a trupu. Precvičiť: vzpriamený stoj, sed. Ľah a sed 
s pomocou rúk. Kľak a sed s výdržou. 

Relaxačné, kompenzačné a zdravotné 
cvičenia  

Realizovať vychádzky do okolia ZŠ. Chodiť vo 
dvojiciach v organizovanom tvare. 

Vychádzky do prírody 

Chodiť s výponmi a našľapávaním na prednú časť Základy rytmickej gymnastiky a tance 



chodidla. Poskoky a výskoky. Ľahký rytmický beh. 
Nacvičiť znožné skoky na mieste a z miesta. 

Striedať chôdzu s behom.  
Chodiť po lavičkách, zoskoky a výskoky, plazenie 
po bruchu.  
Vystupovať a zostupovať po šikmých plochách. 

Zdokonaľovanie základnej motoriky 

Striedať polohy a tempo na signál – stoj, drep kľak, 
sed, ľah. Opakovať cvičenia na povely – začať, 
prerušiť, ukončiť cvičenie. Precvičiť nástupové 
a pochodové tvary – rad, dvojrad, zástup, dvojstup. 

Základy akrobatických cvičení a názvoslovie 

Nacvičiť relaxáciu v ľahu na chrbte, uvoľniť 
svalstvo.  
Chodiť s knihou na temene hlavy, predkláňať sa, 
zbierať predmety. Dychové cvičenia (strieška, 
krídelká). 

Relaxačné, kompenzačné a zdravotné 
cvičenia  

Hrať sa na snehu. Gúľať loptu na cieľ po rovnej 
a šikmej ploche.  
Naučiť sa chytať a hádzať loptu. 

Pohybové hry 

Nacvičiť chôdzu so spevom, tanečnú chôdzu.  
Nacvičiť jednokročku, dvojkročku.  
Samostatne vyjadrovať hudbu pohybom.  

Základy rytmickej gymnastiky a tance 

Prekonávať jednoduché prekážky v chôdzi.  
Hody na cieľ.  
Prenášať náradie vo dvojici.  

Zdokonaľovanie základnej motoriky 

Prihrávať a chytať loptu vo dvojici, skupine.  
Preskakovať a podliezať napnuté švihadlo.  
Zoskakovať a vyskakovať cez nízku prekážku. 

Pohybové hry 

Absolvovať vychádzku do okolia školy,  striedať 
rýchlosť chôdze. Sánkovať sa na školskom dvore. 
Stavať snehuliaka. 

Vychádzky do prírody 

Nacvičiť činnosti na povely – pochod, zastavenie, 
obrat. Upevniť základné polohy – upažiť, 
predpažiť, vzpažiť, prednožiť, zanožiť. 
Uskutočňovať činnosti na povely – na značky, na 
čiaru, do kruhu. 

Základy akrobatických cvičení a názvoslovie 

Prenášať náradie vo dvojici. Podávať loptu v rade, 
v zástupe, ponad hlavu. Chodiť po lavičkách – 
zoskoky, výskoky. 

Zdokonaľovanie základnej motoriky 

Vyskakovať a zoskakovať z nízkej podložky. 
Triafať loptou do koša. Prenášať náčinie, štafety 
k métam. 

Pohybové hry 



Nacvičiť tanečné kroky, polohy. Jednoduché 
pohyby paží a trupu. Ľahký rytmický beh. 

Základy rytmickej gymnastiky a tance 

Precvičovať dýchacie cvičenia, uvoľňovacie 
cvičenia, strečingové cvičenia. 

Relaxačné, kompenzačné a zdravotné 
cvičenia  

Kopať loptu na cieľ samostatne a vo dvojiciach. 
Prenášať náčinie – štafety k métam. Triafať loptou 
na cieľ. 

Pohybové hry 

Absolvovať vychádzku do okolia školy. Spoznávať 
prírodné úkazy. Striedať rýchlosť chôdze, dôraz na 
vhodné oblečenie a obuv. 

Vychádzky do prírody 

Vedieť tlieskať podľa rytmu, chodiť do kruhu 
s ľahkým náčiním podľa rytmu. Chodiť s výponmi 
a našľapávaním na prednú časť chodidla. Spontánne 
vyjadriť hudbu pohybom. 

Základy rytmickej gymnastiky a tance 

Vedieť behať od čiary k čiare – štart, cieľ. Hádzať 
loptičkou do diaľky. Chodiť po lavičke, nácvik 
rovnováhy. 

Zdokonaľovanie základnej motoriky 

Vedieť sa plaziť na bruchu a na chrbte po lavičke. 
Rovnovážne cvičenia. Uplatňovať uvoľňovacie, 
dýchacie, posilňovacie a strečingové cvičenia. 

Relaxačné, kompenzačné a zdravotné 
cvičenia. Rovnovážne cvičenia  

Poznať pohybové hry na ihrisku. Pretekať, 
štafetový beh. Loptové hry.  

Pohybové hry 

Vedieť sa pohybovať sa s ľahkým náčiním. 
Jednoduchý pohyb podľa hudby s využitím 
tanečných krokov. Poskoky, výskoky, znožné 
skoky. 

Základy rytmickej gymnastiky a tance 

Kotúľať, podávať, nosiť loptu v určenom smere. 
Chytať loptu a prihrávať vo dvojiciach. Súťažiť 
v loptových hrách. 

Loptové hry 

Škôlky na skákanie. Cvičiť pomocou švihadiel - 
skákanie, podliezanie. Pohybové hry na školskom 
dvore. 

Pohybové hry 

Absolvovať vychádzku do blízkeho okolia školy 
s upozornením, na dodržiavanie bezpečnosti 
v premávke počas prázdnin. Absolvovať vychádzku 
vo dvojiciach, dodržiavať organizovaný tvar. 
Striedať rýchlu a pomalú chôdzu spojenú so 
spevom. 

Vychádzky do prírody 
 
 
 
 

 

Vedieť hrať pohybové hry na školskom dvore. 
Dodržiavanie pravidiel pri hrách. 

Pohybové hry 

 



Hodnotenie predmetu 

Obsah hodnotenia žiakov by sa malo sústrediť na pozitívnu motiváciu, učiteľ vyzdvihuje 
žiaka v tom, v čom sa mu darí. Hodnotí bez klasifikácie. Na vysvedčení uvádzame 
absolvoval/ neabsolvoval. U menej úspešných žiakov je nutný individuálny prístup učiteľa a 
pomoc asistenta učiteľa. 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy 

Ochrana života a zdravia : Manipulačné pohybové a prípravné športové hry, Základné 
lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti, Psychomotorické cvičenia a hry 

Estetická výchova : Základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti, Kreatívne a 
estetické pohybové činnosti, Psychomotorické cvičenia a hry 

Osobný a sociálny rozvoj : Psychomotorické cvičenia a hry, Základné lokomočné a 
nelokomočné pohybové zručnosti 

Bezpečnosť a ochrana zdravia : Ochrana života a zdravia 


