
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA – UČEBNÉ OSNOVY 

 

 

 

 

 

Charakteristika predmetu: 
 

Predmet telesná a športová 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. 

Názovpredmetu telesná a športová výchova 

Časový rozsah 

výučby 
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  piaty 

Názov ŠVP ŠVP prenižšiesekundárnevzdelávanie v SR 

NázovŠkVP 
 

SYSEĽ 

Stupeň vzdelania ISCED 2  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Názovpredmetu telesná a športová výchova 

Časový rozsah 

výučby 
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  šiesty 

Názov ŠVP ŠVP prenižšiesekundárnevzdelávanie v SR 

NázovŠkVP 
 

SYSEĽ 

Stupeň vzdelania ISCED 2  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou kľúčových a predmetových 

kompetencií. 

 

 

 

Obsah vzdelania 

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. 

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. 

 

Formy práce  

Frontálna, individuálna, skupinová forma vyučovania 

Metódy vyučovania:  demonštratívna metóda, metóda praktického precvičovania, metóda hry 

a súťaže 

 

Hodnotenie 

 Slovné –  formou pochvaly, povzbudenia, usmernenia 

 Hodnotenie kolektívom, sebahodnotenie 

 

 

 

 

 



 

 

 

Okruh 

 

Cieľ a kompetencie 

 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

Prierezová téma 

 

 

 

Testovanie 

(6) 

 

Vedieť diagnostikovať  

a posúdiť úroveň svojej  

pohybovej výkonnosti 

telesného rozvoja 

podľa  

daných noriem 

 

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 

 

 

 

OZO 

OSR 

 

Atletika 

(8) 

 

Vedieť sa orientovať 
v základných 

atletických 

disciplínach, 

charakterizovať ich 

a prakticky 

demonštrovať 

 

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) 

 

OSR 

OZO 

Športové hry 

Basketbal 

Vybíjaná 

 

Vedieť správne 

pomenovať, popísať, 

 

HČJ - prihrávky, dribling. 

Dvojtakt, uvoľňovanie s a bez  

 

Vedieť vysvetliť základné pravidlá 

basketbalu, charakterizovať zásady 

OSR 

OZO 

 

Rozpis učiva pre predmet telesná a športová 

výchova 

Ročník: piaty, 2 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 



 

(16) 

 

 

 

 

 

 

 

prakticky ukázať, v hre  

uplatniť techniku 

základných herných  

činností jednotlivca 

a využiť herné  

kombinácie. Vzbudiť 
pozitívny vzťah 

k športovým hrám 

 

 

Vedieť hrať vybíjanú 

podľa  

stanovených pravidiel 

 

lopty. 

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 

 

fair – play. Dosiahnuť optimálnu 

úroveň hernej výkonnosti, ktorá 

umožňuje  

hrať zápasy podľa pravidiel. 

 

 

 

 

 

Osvojiť si kolektívne 

psychomotorické zručnosti, 

zosúladiť vlastný motorický  

prejav so spoluhráčmi 

 

VMR 

Základy 

gymnastických 

športov 

(16) 

Vypestovať 

schopnosť nabádať 

sa, prekonávať 

prekážky. 

 Rozvíjať pozitívny a  

Aktívny vzťah ku  

gymnastike. 

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 

 

 

 

OSR 

MDV 

MUV 

 

Pohybové hry 

(8) 

 

Vytvárať trvalý vzťah 

k pohybovej aktivite, 

telesnej výchove a 

športu 

 

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.  

 

ENV 



Žiaci rozvíjajú a zdokonaľujú svoje 

pohybové schopnosti a niektoré 

pohybové činnosti.  

 

Atletika 

(8) 

 

Zvyšovať všeobecnú 

pohybovú výkonnosť 

a zdatnosť. 

Rozvíjanie kondičných 

a koordinačných 

schopností na 

primeranej úrovni 

 

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) 

 

 

 OSR 

 

 

 

Testovanie 

 

(4) 

 

Vytvárať trvalý vzťah 

k pohybovej aktivite, 

telesnej výchove a 

športu 

 

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. 

ENV 

 

 
 

 

 



Rozpis učiva pre predmet telesná 

a športová výchova 

Ročník: šiesty, 2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 
 

 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD  

Výkonové štandardy 

Žiakvie 

Prierezové 

témy Tematický celok Obsahový štandard 

 

POZNATKY Z 

TELESNEJ 

VÝCHOVY A 

ŠPORTU 

(6) 

 

Všeobecné poznatky:  

základné poznatky o formách pohybovej 

aktivity v režimedňa (rannécvičenie, 

spontánna pohybová aktivita, 

racionálnevyužívanievoľnéhočasu a pod.), 

úloharozcvičeniapredvykonávaním 

pohybových 

činností, telesnézaťaženie, meranie 

a vyhodnocovanieúdajov o pulzovejfrekvencii, 

poznatky o rozvoji a 

diagnostikovaní základných pohybových 

schopností, poznatky o telesnom vývine 

a jeho diagnostikovaní, prvá pomoc pri 

drobných  poraneniach 

 

Žiak má: 

poznať drobné organizačné formy telesnej 

výchovy, 

vedieťvysvetliťpotreburozcvičeniapredvykoná

vanímpohybovej činnosti, 

vedieťposkytnúťprvú pomoc pri 

úraze v rôznomprostredí, vedieťsaorientovať 

v základných atletických disciplínách, 

charakterizovaťich a prakticky 

demonštrovať, poznať význam a vplyv 

základných prostriedkovkondičnejprípravy na 

zdravý rozvoj organizmu a 

využívaichvosvojejspontánnejpohybovejaktivit

e, poznať základné pravidlá atletických 

disciplín a pod dohľadompedagóga je 

schopný pomáhaťpriorganizácii a rozhodovaní 

atletických súťaži 

OSR 

OZO 

VŠEOBECNÁ 

GYMNASTIKA 

(12 hodín) 

základné názvoslovietelesných cvičení, 

pohybové prostriedkyvšeobecnej 

gymnastiky, štruktúragymnastickej jednotky - 

úvodná, prípravná, hlavná, 

záverečnáčasťvyučovacej hodiny, prípravné, 

imitačnécvičenie, metodický postup 

Žiakmá :vedieťsprávnepomenovať, popísať 

jednotlivé cvičebné polohy, pohyby, cvičebné 

tvary; vedieťzostaviť a 

viesťrozcvičenie, vedieť prakticky ukázať 

gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné 

väzby a pohybové kombinácie s ich 

OSR 

OZO 



osvojovania a zdokonaľovania 

polôh, pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, 

organizačná činnosť na vyučovacej 

jednotke(hodine),formovanietelesnýchproporci

í, kultivovaného prejavu 

osobnosti žiaka 

vykonaním v zostavejednotlivca 

alebo skupiny, vedieťsprávnepomenovať 

cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary, 

vedieťzostaviť a viesťrozcvičenie 

so zameraním na vybraný gymnastický šport, 

vedieť prakticky ukázaťimitačné, 

prípravnécvičenia, základné  

cvičebné tvary, zaradiť a predviesť 

pohybové kombinácie v zostave 

jednotlivcaalebo skupiny  
 

 

ATLETIKA 

(10 hodín) 

 

Vedomosti: 

základná terminológia a systematika 

atletických disciplín, technika atletických 

disciplín, základné pravidlásúťaženia 

a rozhodovania atletických súťaží, 

organizáciasúťaží (časomerač, rozhodca, 

zapisovateľ), zásady fairplay, bezpečnosť 

a úrazová zábrana, zásady hygieny a 

vplyv atletiky na zdravý 

vývin mládeže. 

vedieťsaorientovať v základných 

atletických disciplínách, charakterizovaťich 

a prakticky demonštrovať, poznať význam a 

vplyv základných 

prostriedkovkondičnejprípravy na zdravý 

rozvoj organizmu a 

využívaichvosvojejspontánnejpohybovej 

aktivite, poznať základné pravidlá 

atletických disciplín a pod dohľadompedagóga 

je schopný pomáhaťpriorganizácii a 

rozhodovaní atletických súťaží, poznať 

význam rozcvičenia a vie 

saaktívnezapojiť do jeho vedenia 

OSR 

OZO 

MDV 

MUV 

 

ZÁKLADY 

GYMNASTICKÝ

CH 

ŠPORTOV 

(12 hodín) 

Vedomosti: 

význam a zmyselvykonávania gymnastických 

športov, zásady držaniatela, 

esteticko-pohybové prostriedky 

gymnastických športov, terminológiapolôh a 

pohybov, cvičebných tvarov, 

prípravné, imitačnécvičenie, metodický postup 

osvojovania a zdokonaľovaniapolôh, 

pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, zostavy, 

Žiak má: poznať gymnastické športy, 

vedieťpopísať disciplíny, ich cvičebný obsah, 

zameranie, a cieľ, vedieťsprávnepomenovať 

cvičebné polohy, pohyby, 

cvičebné tvary, vedieťzostaviť a 

viesťrozcvičenie so zameraním na vybraný 

gymnastický šport, vedieť prakticky 

ukázaťimitačné, prípravnécvičenia, základné 

cvičebné tvary, zaradiť a predviesť 

OSR 

MDV 

 



organizáciapretekov, zásady bezpečného 

správania, dopomoc, 

záchrana pri cvičení, zdravotne orientovaná 

výkonnosť, redukcia hmotnosti, obezity, 

pozitívny životný štýl. 

pohybové kombinácie 

v zostavejednotlivcaalebo skupiny 

 

 

ŠPORTOVÉ HRY 

(22 hodín) 

Vedomosti: 

systematika herných činností, základná 

terminológia, technika herných činností 

jednotlivca ,hernékombinácie a herné systémy, 

herný výkon v športových 

hrách, hodnoteniešportového výkonu, 

funkciehráčov na jednotlivých postoch, 

základné pravidlá vybraných športovýchhier, 

organizáciajednoduchejsúťaže v 

športových hrách (rozhodcovia, časomerači, 

zapisovatelia, pozorovatelia a pod.) 

zásady fair-play basketbal – prihrávka jednou 

rukou od pleca, dribling, streľbazhora z 

miesta, z krátkej a strednej 

vzdialenosti, bráneniehráča bez lopty a s 

loptou. volejbal – odbitie horné na mieste, po 

pohybe, nad seba, predseba, odbitie pod 

uhlom, spodnépodanie, prihrávka na 

nahrávačaprisieti, nahrávka nad seba. 

Žiak má: vedieťsprávnepomenovať, popísať, 

prakticky ukázať, v hre (stretnutí) uplatniť 

techniku základných herných 

činností jednotlivca a využiťherné 

kombinácie a systémy, vedieťpomenovať a 

popísaťfunkciehráčov v obrane i v útoku, 

vedieťvysvetliť základné pravidlá vybraných 

športovýchhier, vedieťzostaviť a prakticky 

viesťrozcvičenie (vlastné, aj skupinu 

spolužiakov) pred hrou, resp. stretnutím, 

OSR 

 

Testovanie 

(4 hodiny) 

 

Organizačné zabezpečenie 

testovania 
Testovanie výkonnosti 

žiakov 

 

Žiak 

-podá svojnajlepšíosobný výkon 

priplnení testovacích činností 

 

ENV 

 

Prierezové témy – výchova : MUV - multikultúrna      MDV – mediálna výchova      OSR - osobnostný a sociálny rozvoj      ENV - environmentálna       

                                               OZO- ochrana života a zdravia       VMR  - výchova k manželstvu a  rodičovstvu 


