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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  

Názov predmetu TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

Časový rozsah 

výučby 
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  siedmy 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP 
 

Zdravá otvorená škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Názov predmetu TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

Časový rozsah 

výučby 
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  ôsmy 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP 
 

Zdravá otvorená škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Názov predmetu TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

Časový rozsah 

výučby 
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  deviaty 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP 
 

Zdravá otvorená škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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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 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. 
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 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 
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 Slovné –  formou pochvaly, povzbudenia, usmernenia 

 Hodnotenie kolektívom, sebahodnotenie 
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Rozpis učiva pre predmet telesná a športová 

výchova 

Ročník: šiesty, 2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 
 

 

 
 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD  
Výkonové štandardy 
Žiak vie 

Prierezové 
témy Tematický celok Rozvrhnutie učiva 

 

POZNATKY Z 

TELESNEJ 

VÝCHOVY A 

ŠPORTU 

(6) 

 

Všeobecné poznatky:  

základné poznatky o formách pohybovej 

aktivity v režime dňa (ranné cvičenie, 

spontánna pohybová aktivita, racionálne 

využívanie voľného času a pod.), úloha 

rozcvičenia pred vykonávaním pohybových 

činností, telesné zaťaženie, meranie 

a vyhodnocovanie údajov o pulzovej 

frekvencii, 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, vedieť vysvetliť potrebu  rozcvičenia 

pred vykonávaním pohybovej činnosti, vedieť 

poskytnúť prvú pomoc pri 

úraze v rôznom prostredí, vedieť sa orientovať 

v základných atletických disciplínách, 

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, poznať 

základné pravidlá atletických disciplín a pod 

dohľadom pedagóga je 

schopný pomáhať pri organizácii a 

rozhodovaní atletických súťaži 

OSR 

OZŽ 

VŠEOBECNÁ 

GYMNASTIKA 

(12 hodín) 

základné názvoslovie telesných cvičení, 

pohybové prostriedky všeobecnej  

gymnastiky, štruktúra gymnastickej jednotky - 

úvodná, prípravná, hlavná, 

záverečná časť vyučovacej hodiny, prípravné, 

imitačné cvičenie, metodický postup 

Žiak má :vedieť správne pomenovať, popísať 

jednotlivé cvičebné polohy, pohyby, cvičebné 

tvary; vedieť zostaviť a 

viesť rozcvičenie, vedieť prakticky ukázať 

gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné 

väzby a pohybové kombinácie s ich 

OSR 

OZŽ 
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osvojovania a zdokonaľovania 

polôh, pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, 

organizačná činnosť na vyučovacej 

jednotke(hodine),formovanie telesných 

proporcií, kultivovaného prejavu 

osobnosti žiaka 

vykonaním v zostave jednotlivca 

alebo skupiny, vedieť správne pomenovať 

cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary, 

vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie 

so zameraním na vybraný gymnastický šport, 

vedieť prakticky ukázať imitačné, 

prípravné cvičenia, základné  

cvičebné tvary, zaradiť a predviesť 

pohybové kombinácie v zostave 

jednotlivca alebo skupiny  
 
 

ATLETIKA 

(10 hodín) 

 

Vedomosti: 

základná terminológia a systematika 

atletických disciplín, technika atletických 

disciplín, základné pravidlá súťaženia 

a rozhodovania atletických súťaží, organizácia 

súťaží (časomerač, rozhodca, 

zapisovateľ), zásady fairplay, bezpečnosť 

a úrazová zábrana, zásady hygieny a 

vplyv atletiky na zdravý 

vývin mládeže. 

vedieť sa orientovať v základných 

atletických disciplínách, 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, poznať základné pravidlá 

atletických disciplín a pod dohľadom 

pedagóga je schopný pomáhať pri organizácii 

a rozhodovaní atletických súťaží, poznať 

význam rozcvičenia a vie 

sa aktívne zapojiť do jeho vedenia 

OSR 

OZO 

FIGA 

MDV 

MUV 

 

ZÁKLADY 

GYMNASTICKÝ

CH 

ŠPORTOV 

(12 hodín) 

Vedomosti: 

význam a zmysel vykonávania gymnastických 

športov, zásady držania tela, 

esteticko-pohybové prostriedky 

gymnastických športov, terminológia polôh a 

pohybov, cvičebných tvarov, 

prípravné, imitačné cvičenie, metodický 

postup osvojovania a zdokonaľovania polôh, 

pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, zostavy, 

organizácia pretekov, zásady bezpečného 

správania, dopomoc, 

záchrana pri cvičení, zdravotne orientovaná 

výkonnosť, redukcia hmotnosti, obezity, 

Žiak má: poznať gymnastické športy, vedieť 

popísať disciplíny, ich cvičebný obsah, 

zameranie, a cieľ, vedieť správne pomenovať 

cvičebné polohy, pohyby, 

cvičebné tvary, vedieť zostaviť a viesť 

rozcvičenie so zameraním na vybraný 

gymnastický šport, vedieť prakticky ukázať 

imitačné, prípravné cvičenia, základné 

cvičebné tvary, zaradiť a predviesť  

pohybové kombinácie v zostave jednotlivca 

alebo skupiny 

OSR 

MDV 

FIGA 
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pozitívny životný štýl. 

 
 

ŠPORTOVÉ HRY 

(22 hodín) 

Vedomosti: 

systematika herných činností, základná 

terminológia, technika herných činností 

jednotlivca ,herné kombinácie a herné 

systémy, herný výkon v športových 

hrách, hodnotenie športového výkonu, funkcie 

hráčov na jednotlivých postoch, 

základné pravidlá vybraných športových hier, 

organizácia jednoduchej súťaže v 

športových hrách (rozhodcovia, časomerači, 

zapisovatelia, pozorovatelia a pod.) 

zásady fair-play basketbal – prihrávka jednou 

rukou od pleca, dribling, streľba zhora z 

miesta, z krátkej a strednej 

vzdialenosti, bránenie hráča bez lopty a s 

loptou. volejbal – odbitie horné na mieste, po 

pohybe, nad seba, pred seba, odbitie pod 

uhlom, spodné podanie, prihrávka na 

nahrávača pri sieti, nahrávka nad seba. 

Žiak má: vedieť správne pomenovať, popísať, 

prakticky ukázať, v hre (stretnutí) uplatniť 

techniku základných herných 

činností jednotlivca a využiť herné 

kombinácie a systémy, vedieť pomenovať a 

popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku, 

vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných 

športových hier, vedieť zostaviť a prakticky 

viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupinu 

spolužiakov) pred hrou, resp. stretnutím, 

OSR 

REV 

Testovanie 

(4 hodiny) 
 

Organizačné zabezpečenie 

testovania 
Testovanie výkonnosti 
žiakov 
 

Žiak 

-podá svoj najlepší osobný výkon 

pri plnení testovacích činností 

 

ENV 
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Rozpis učiva pre predmet telesná a športová 

výchova 

Ročník: siedmy, 2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

 

 

 

Tematic-ký 

celok 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezové 

témy 

Testova-nie 

 

(1) 

 

Atletika 

(10) 

1. Úvod, poučenie 

o bezpečnosti, váženie, 

meranie 

 

 

2. Technika behu, bežecká 

abeceda 

3. Bežecké techniky 

4. Nízky štart, polovysoký 

štart 

5. Beh na 60 m 

6. Hod kriketovou loptičkou 

– nácvik 

7. Hod  kriketovou loptičkou 

 

8. Vytrvalostný beh na 1000 

m 

9. Skok do diaľky skrčmo – 

nácvik 

10. Skok do diaľky – krátky 

rozbeh, celý rozbeh 

11. Kontrola – beh na 60 m, 

skok do diaľky 

 

Oboznámenie so základnými pravidlami 

bezpečnosti. 

 

 

 

Vo všetkých disciplínach 

dbať na správne vykonávanie techniky, 

maximálny výkon  

Vedieť demonštrovať správnu techniku 

behu, nízkeho a polovysokého štartu, 

skoku do diaľky a hodu loptičkou. Osvojiť 

si pohybové zručnosti v daných atletických 

disciplínach. 

. 

 

Žiak vie bezpečnostné 

pravidlá  

 

 

 

 

 

Vedieť sa orientovať 

v základných 

atletických 

disciplínach, 

charakterizovať ich a 

prakticky 

demonštrovať. 

 

 

 

 

 

OZO 

MUV 
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Športové 

hry 

Basketba, 

nohejbal 

 

(8) 

 

12. HČJ-Dribling - na mieste, 

v pohybe; práca s loptou 

13. HČJ-Dribling – so 

zmenou smeru a rýchlosti; 

nohejbal -spracovanie lopty 

hlavou 

14. HČJ-Prihrávky – jednou, 

dvoma rukami, nohejbal- 

prihrávky 

15. HČJ-Prihrávky – na 

stojaceho a hráča v pohybe; 

nohejbal- prenesenie lopty 

cez sieť 

 

16. HČJ-Streľba – z miesta; 

nohejbal- podanie 

17. HČJ-Streľba – dvojtakt; 

nohejbal-smečovanie 

18. Útočné HK- „hoď a bež“,  

zápas; nohejbal- pravidlá 

zápasu 

19. Obranné HK, zápas; 

nohejbal-zápas 

20. Zápas 

 

 

Vedieť 

vysvetliť základné pravidlá basketbalu, 

charakterizovať zásady fair-play. 

Dosiahnuť optimálnu 

úroveň hernej výkonnosti, ktorá umožňuje 

hrať zápasy podľa pravidiel 

 

Osvojiť si kolektívne 

psychomotorické zručnosti, 

zosúladiť vlastný motorický 

prejav so spoluhráčmi. 

 

 

Vedieť správne 

pomenovať, popísať, 

prakticky ukázať, 

v hre uplatniť 

techniku základných 

herných činností 

jednotlivca a využiť 

herné 

kombinácie. Vzbudiť 

pozitívny vzťah 

k športovým hrám. 

 

 

 
OZO  

MUV 

DOV 

 

 

Základy 

gymnastic-

kých 

športov 

(10) 

 

21. Stoj na lopatkách, stojka 

na hlave 

22. Kotúľ vpred, kotúľ vzad 

23. Stojka na rukách s oporou 

 

24. Premet bokom obojručne 

25. Obraty o 90, 180, 360 

stupňov 

26. Zostava 

 

 

Vedieť uplatniť názvoslovie, poznať 

základné pojmy, všeobecné pravidlá 

gymnastiky. 

 

 

 

 

Optimálne rozvinúť koordinačné 

 

Vedieť správne predviesť 

pohybový celok 

a vedieť využívať 

gymnastiku k rozvoju 

pohybových schopností 

 

 

OSR 

MUV 

MDV 
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27. Roznožka – nácvik fáz 

28. Skrčka– nácvik fáz 

29. Preskok – skrčka, 

roznožka cez kozu na šírku 

schopnosti, kĺbovú pohyblivosť a svalovú 

elasticitu, statickú a dynamickú silu, 

vedomú kinestetickú 

diferenciáciu pohybov. 

 

 

 

 

Sezónne 

činnosti 

 

(6) 

30. Sánkovanie 

31. Futbal v snehu 

32. Sánkovanie 

33. Futbal v snehu 

34. Sánkovanie 

35.Futbal v snehu 

 

 

Vedieť správne prispôsobiť a používať 

výstroj a výzbroj potrebný pre 

vykonávanie jednotlivých sezónnych 

činností. 

Vedieť popísať 

a prakticky ukázať 

základné techniky 

korčuľovania. 

OZO 

REV 

FIGA 

 

Základy 

gymnastick

ých športov 

 

(6) 

36. Základné lokomočné 

pohyby- chôdzy , beh, skoky 

Kotúľ vpred a vzad 

37. Kotúľ vpred a vzad  

38. Roznažka cez kozu 

39. Stoj na lopatkách a hlave 

40. Stoj na rukách 

41. Kondičné cvičenia- 

preskoky švihadla 

jednonožmo, znožmo, 

s medziskokom 

 

Vedieť uplatniť názvoslovie. Poznať 

základné pojmy. Všeobecné pravidlá 

gymnastiky. Optimálne rozvinúť 

koordinačné schopnosti, kĺbovú. 

Pohyblivosť a svalovú elasticitu, statickú a 

dynamickú silu, vedomú kinestetickú 

diferenciáciu pohybov. 

Vedieť vysvetliť 

základné pravidlá 

výberovéj športovej 

činnosti 

 

 

OZO 

OSR 
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Gymnastika

, stolný 

tenis, 

sedvolejbal 

(8) 

42. Gymnastická zostava 

43. Kotúľ vpred,vzad, stoj na 

hlave 

44. Stolný tenis 

45.Stolný tenis 

46.Stolny tenis 

47. Sedvolejbal 

48. Stolný tenis 

49. Sedvolejbal 

 

 

 

Vedieť základy výberového tematického 

celku a používať ich v praxi. 

Vedieť správne predviesť 

pohybový celok a vedieť 

využívať gymnastiku 

k rozvoju pohybových 

schopností. 

 

 

 

MUV 

 

Športové 

hry 

Volejbal, 

futbal 

(6) 

 

 

 

 

 

50. odbíjanie lopty obojručne 

zhora a zdola 

51. podanie zdola a zhora 

52. prihrávky cez sieť 

53. preberanie lopty a tlmenie 

54. prihrávky na mieste a v 

pohybe 

55. obchádzanie súpera 

a spracovanie lopty hlavou, 

zápasy družstiev 

  

Vedieť vysvetliť základné pravidlá futbylu, 

charakterizovať zásady 

fair-play. Dosiahnuť optimálnu úroveň 

hernej výkonnosti, ktorá umožňuje hrať 

zápasy podľa pravidiel. Osvojiť si 

kolektívne psychomotorické zručnosti, 

zosúladiť vlastný motorický prejav so 

spoluhráčmi. 

 

Vedieť správne 

pomenovať, popísať, 

prakticky ukázať, 

v hre uplatniť 

techniku základných 

herných činností 

jednotlivca a využiť 

herné 

kombinácie. Vzbudiť 

pozitívny vzťah 

k športovým hrám. 

 

OZO 

OSR 

MDV 

MUV 

 

 

Atletika 

(9) 

56. Nízky štart, polovysoký 

štart 

57. Beh na 60 m 

58. Skok do diaľky - nácvik 

59. Skok do diaľky 

60.  Hod kriketovou 

loptičkou- nácvik 

61. Hod kriketovou loptičkou 

62. Nízky štart s kolíkom, 

beh na 60 m s kolíkom 

  

 

 

Osvojiť si pohybové zručnosti v daných 

atletických disciplínach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedieť sa orientovať 

v základných 

atletických 

disciplínach, 

charakterizovať ich 

a prakticky 

demonštrovať. 

 

 

 

 

 

 

 

OZO 

 

MUV 
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Testova-nie 

(4) 

63. Štafetový beh 

64. Vytrvalostný beh na 

1000m 

 

65. Eurofit 

66. Eurofit, hodnotenie 

 

Vo všetkých disciplínach 

maximálny výkon podľa 

individuálnych schopností 

a možností. 

 

Vedieť diagnostikovať 

a posúdiť úroveň svojej 

pohybovej výkonnosti, 

telesného rozvoja 

podľa daných noriem. 

 

Ochrana 

života a 

zdravia 
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Rozpis učiva pre predmet telesná a športová 

výchova 

Ročník: ôsmy, 2 hodiny týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 
 

 

 

 Tematický celok 

 

 

 Téma  Obsahový štandard  Výkonový štandard 
Prierezová 

téma 

Úvodná hodina 

  

Poučenie o bezpečnosti. Porado- 

vé cvičenia. Meranie, váženie. 

Základné postoje- pozor, pohov 

  

 Žiak vie bezpečnostné pravidlá 

 

  

OZO 

Atletika 

(18) 

  

  

  

  

Štartové povely (nízky, polo- 

vysoký štart), technika behu a 

bežecká abeceda 

Štartové povely (nízky, polo- 

vysoký štart), technika behu a 

bežecká abeceda 

Beh na 60 m (s) 

Skok do diaľky skrčmo (cm) 

Technika odrazu a skoku. 

Skok do diaľky skrčmo (cm) 

Hod kriketovou loptičkou (m) 

Technika hodu. 

Hod kriketovou loptičkou (m) 

Švihový a šľapavý beh 

Švihový a šľapavý beh. 

Vytrvalostný beh 800m/1000m 

Štafetový beh (s) 

Štafetová odovzdávka (spodným 

oblúkom) 

Vedieť sa orientovať v základných atletic- 

kých disciplínach, charakterizovať ich a  

prakticky demonštrovať. 

Poznať základné pravidlá atletických  

disciplín. 

Využitie základných atletických lokomócií 

pri rozvoji telesnej zdatnosti a pohybovej 

výkonnosti. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mať trvalý pozitívny vzťah k 

atletickým činnostiam.  

Preukazovať pozitívny postoj k  

súťaženiu. 

Preukazovať pozitívny vzťah k 

súperom v zmysle fair-play. 

Vedieť súperiť, kooperovať a 

tolerovať súperov. 

Prejaviť snahu o sebazdokonaľo- 

vanie, húževnatosť, vytrvalosť, 

cieľavedomosť. 

Chápať zásady hygieny a vplyv   

atletiky na zdravý vývin mládeže. 

Mať trvalý pozitívny vzťah k 

atletickým činnostiam.  

Preukazovať pozitívny postoj k  

súťaženiu. 

Chápať zásady hygieny a vplyv   

atletiky na zdravý vývin mládeže. 

OZO 

OSR 

ENV 
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Športové 

hry 

 (25) 

Basketbal 

Volejbal 

  

Basketbal- prihrávka horná 

jednou rukou, trčením jednou a  

dvoma rukami,z miesta,v pohybe, 

chytenie lopty v pohybe a zasta- 

venie 

Basketbal- prihrávky a spra- 

covanie lopty, dribling so zmenou 

smeru a rýchlosti, uvoľňovanie s 

loptou 

Basketbal- dribling zakonče- 

ný dvojtaktom, zastavením. 

Streľba z miesta z krátkej a  

strednejnej vzdialenosti,   

po driblingu a dvojtakte 

Basketbal- streľba na kôš, 

bránenie hráča bez lopty a s lop- 

tou na vlastnej polovici, útočná 

kombinácia "hoď a bež", obranné 

kombinácie 

Basketbal- útočný systém 

2-1-2, základné pravidlá hry, 

organizácia stretnutia, hra podľa 

pravidiel 

Basketbal- hra podľa pravidel 

 

 

Vedieť správne pomenovať, popísať, prak- 

ticky ukázať, v hre uplatniť techniku zá- 

kladných herných činností jednotlivca a  

využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie 

hráčov. Vedieť vysvetliť základné 

pravidlávybraných športových hier. 

  

 Vedieť správne pomenovať, popísať, 

prak- 

ticky ukázať, v hre uplatniť techniku zá- 

kladných herných činností jednotlivca a  

využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie hrá- 

čov. Vedieť vysvetliť základné pravidlá 

vybraných športových hier.  Vedieť 

uplatniť nadobudnuté zručnosti v hre. 

  

  

Prejavovať trvalý pozitívny vzťah 

k športovým hrám. Súťažením 

v športových hrách preukázať po- 

zitívny postoj k telovýchovnému 

procesu. 

Mať pozitívny vzťah k spoluhrá- 

čom i k súperovi v zmysle 

fair-play. 

Dodržiavať prijaté normy a pra- 

vidlá. 

  Prejavovať trvalý pozitívny 

vzťah 

k športovým hrám. Súťažením 

v športových hrách preukázať po- 

zitívny postoj k telovýchovnému 

procesu. 

Mať pozitívny vzťah k spoluhrá- 

čom i k súperovi v zmysle 

fair-play. 

Dodržiavať prijaté normy a pra- 

vidlá. 

  

OSR 

MUV 

MDV 

REV 

FIGA 

OZO 
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Volejbal- prihrávka obojručne 

zhora, cez sieť k súperovi, vo  

výskoku  

Volejbal- prihrávka obojručne 

zdola, z miesta, pred sebou, pod 

uhlom, prihrávka obojručne zhora 

a zdola na nahrávača pri sieti 

Volejbal- podanie priame 

zdola a zhora, spracovanie lopty 

pri prijímaní podania a prihrávka  

na nahrávača pri sieti, jednoblok 

v zóne č.3 

Volejbal- útočná kombinácia 

s nahrávačom v zóne č.3 alebo 2, 

postavenie hráčov pri útoku súpe- 

ra, vykrývanie jednobloku 

Volejbal- obranná kombinácia 

a postavenie hráčov pri podaní sú- 

pera, vykrývanie jednobloku a 

postup hráčov po strate 

Volejba- základné pravidlá a  

terminológia, hra pri zníženom  

počte hráčov (2-2, 3-3, 4-4), pri- 

čom každý hráč je nahrávačom 

Volejbal- hra pri plnom počte 

hráčov (6-6) podľa pravidel 

 

Zvládnutie prihrávky zdola. 

Vedieť správne pomenovať, popísať, prak- 

ticky ukázať, v hre uplatniť techniku zá- 

kladných herných činností jednotlivca a  

využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie hrá- 

čov. Vedieť vysvetliť základné pravidlá 

vybraných športových hier. 

Vedieť správne pomenovať, popísať, prak- 

ticky ukázať, v hre uplatniť techniku zá- 

kladných herných činností jednotlivca a  

využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie hrá- 

čov. Vedieť vysvetliť základné pravidlá 

vybraných športových hier. 

Ovládať hru v plnom počte hráčov 

  

 

  

Ovláda technicky správne 

prihrávku zdola. 

Prejavovať trvalý pozitívny 

vzťah 

k športovým hrám. Súťažením 

v športových hrách preukázať 

po- 

zitívny postoj k telovýchovnému 

procesu. 

Mať pozitívny vzťah k spoluhrá- 

čom i k súperovi v zmysle 

fair-play. 

  

Prejavovať trvalý pozitívny 

vzťah 

k športovým hrám. Súťažením 

v športových hrách preukázať 

po- 

zitívny postoj k telovýchovnému 

procesu. 

Mať pozitívny vzťah k spoluhrá- 

čom i k súperovi v zmysle 

fair-play. 

Dodržiavať prijaté normy a pra- 

vidlá. 

 

Netradičné 

športové 

hry 

(5) 

Ringo- základné pravidlá, 

prihrávky a spracovanie kruhu. 

Ringo- prihrávky a spracova- 

nie kruhu cez sieť, podanie 

Ringo- prihrávky a spracova- 

nie kruhu cez sieť. Herné systé- 

my a herné kombinácie. 

Ringo - zápas podľa pravidiel 

Vedieť správne pomenovať, popísať, prak- 

ticky ukázať, v hre uplatniť techniku zá- 

kladných herných činností jednotlivca a  

využiť herné kombinácie a systémy. 

Vedieť pomenovať a popísať funkcie hrá- 

čov. Vedieť vysvetliť základné pravidlá 

netradičných športových hier. 

Prejavovať trvalý pozitívny 

vzťah 

k netradičným športom. Súťaže- 

ním v športových hrách preuká-  

zať pozitívny postoj k 

telovýchov- 

nému procesu. 

Mať pozitívny vzťah k spoluhrá- 

OZO  

OSR 
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čom i k súperovi v zmysle 

fair-play. Dodržiavať prijaté nor- 

Športová 

gymnastika 

(8) 

 

Akrobatické cvičenia- 

kotúľ vpred, vzad (prípravné cvič.) 

Akrobatické cvičenia- 

kotúľ vpred, vzad s rôznou výcho- 

diskovou a výslednou polohou 

Akrobatické cvičenia- 

stoj na lopatkách  

Akrobatické cvičenia- 

stojka na hlave, stoj na rukách, 

premet bokom 

Skoky a obraty- 

skoky odrazom znožmo, skrčmo, 

bočne, s obratom. Obraty oboj- 

nožne prestupovaním, krížením, 

prísunom. 

Väzby kotúľov so skokmi a 

obratmi, jednoduchá zostava 

Cvičenie na náradí- koza, 

prípravné cvičenia, roznožka 

Preskok cez kozu, roznožka 

Vedieť správne pomenovať, popísať  

jednotlivé cvičebné polohy, pohyby, 

cvičebné tvary. 

Vedieť prakticky ukázať gymnastické  

cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby a pohy- 

bové kombinácie. 

Uplatňovať optimálnu techniku pri vykoná- 

vaní základných gymnastických polôh,  

lokomočných pohyboch, cvičeb. tvaroch. 

Vedieť správne predviesť základné obraty 

Vedieť prakticky ukázať gymnastické  

cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby a pohy- 

bové kombinácie. 

Uplatňovať optimálnu techniku pri vykoná- 

vaní základných gymnastických polôh,  

technicky správne vedieť vyšplhať danú výšku 

Mať pozitívny vzťah ku 

gymnas- 

tickým činnostiam. Vedieť úče- 

lovo využiť voľný čas s cieľom 

podporiť zdravie a zdatnosť. 

Mať pozitívny postoj k správne- 

mu životnému štýlu. 

  

  

Žiak vie rozlíšiť jednotlivé 

obraty a demonštrovať ich  

Mať pozitívny vzťah ku 

gymnas- 

tickým činnostiam. Vedieť úče- 

lovo využiť voľný čas s cieľom 

podporiť zdravie a zdatnosť. 

 

OŽO 

OSR 

MDV 

MUV 

FIGA 

Úpoly 

(4) 

Ch: Úpoly- základné princípy 

sebaobrany, dvíhanie, nosenie, 

skladanie súpera, techniky pádov 

D: Aerobik- základná termi- 

nológia, jednoduché choreografie 

a cvičenie na hudbu 

Ch: Úpoly- dvíhanie, nosenie, 

skladanie súpera, techniky pádov 

Zaujať správny postoj (kľak, sed, 

ľah) a narušiť rovnováhu súpera. 

Poznať význam základných športových 

úpolov a sebaobrany. Dodržiavať etiku  

čestného boja a primeranosť sebaobrany. 

Vedieť používať základné techniky bojo- 

vých činností v zmysle sebaobrany. Dbať  

na zásady úrazovej zábrany. Vedieť po- 

môcť druhému v prípade napadnutia. 

Poznať základné delenie aerobiku. 

Poznať základnú terminológiu aerobiku. 

dodržiavať zásady správneho cvičenia. 

Rozvoj všestrannej telesnej a 

pohybovej zdatnosti, ktoré  

zlepšujú harmonický rozvoj, 

psychickú odolnosť, interperso- 

nálne vzťahy, sebavedomie a 

sebaistotu. Zlepšenie koordinač- 

ných schopností a pohyblivosti. 

 vie rozlíšiť jednotlivé formy 

sebaobrany.  

 zladenie hudby s pohybom. 

OSR 

MDV 

MUV 
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D: Aerobik- jednoduché cho- 

reografie a cvičenie na hudbu 

Ch: Úpoly- cvičenia na rozvoj  

obratnosti a pohyblivosti, základ- 

né techniky bojových činností v  

zmysle sebaobrany 

D: Aerobik- jednoduché cho- 

reografie a cvičenie na hudbu 

Ch: Úpoly- cvičenia na rozvoj  

obratnosti a pohyblivosti, základ- 

né techniky bojových činností v  

zmysle sebaobrany 

D: Aerobik- jednoduché cho- 

reografie a cvičenie na hudbu 

vedieť uplatniť jednotlivé aerobikové kroky v 

zostave na hudbu. 

 rozlíšiť základné formy sebaobrany. 

 vedieť uplatniť jednotlivé aerobikové kroky v 

zostave na hudbu. rozlíšiť základné formy 

sebaobrany vedieť uplatniť jednotlivé 

aerobikové kroky v zostave na hudbu. 

zladenie hudby s pohybom.  

 vie rozlíšiť jednotlivé formy 

sebeobrany 

 zladenie hudby s pohybom 

Testovanie 

(5) 

Člnkový beh 10 x 5 m (s) 

Skok do diaľky z miesta (cm) 

Ľah-sed (počet za 30 sekúnd) 

Beh za 12 min. (m) 

Výdrž v zhybe (s) 

Vedieť posúdiť a diagnostikovať úroveň 

svojej pohybovej výkonnosti a telesného  

rozvoja podľa daných noriem. 

zvládnutie kondičného behu a kondičného 

cvičenia. 

 

Získať trvalý pozitívny vzťah k  

športu a telesnému rozvoju. 

Prejavovať snahu o 

sebazdokonaľovanie 

OSR 

OŽO 
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Rozpis učiva pre predmet telesná a športová výchova 

 

Ročník deviaty, 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

ročne 
 

 

Tematick

ýcelok. 

Téma – obsahový 

štandart  
Cieľ a kľúčové kompetencie 

Medzipredmet. vzťahy 

Prierezové témy 

Konkrétny výstup – 

výkonový štandard 

Testy 

VPV 

3 

Člnkový beh – 

10x5m, skok do 

diaľky z siesta, ľah-

sed 30s, beh za 12 

min, výdrž v zhybe 

Podať maximálny výkon v rámci 

dvojích možností 

OSR Minim. základný štandart: 

Člnkový beh – 26s; skok do diaľky z siesta-

135cm;, ľah-sed za 30s – 28; 12min. beh – 

1580m; výdrž v zhybe – 22s 

Atletika  

17 

60m, skok do 

diaľky, hod 

granátom, 1000m 

 

( zaraďuje sa  do 

dvoch tematických 

celkov – jeseň, jar) 

Poznať základnú terminologiu 

atletických disciplín, techniku 

atletických disciplín, základné 

pravidlá súťaženia, zásady fair play, 

bezpečnost a úrazovú záchranu, 

zásady hygieny a vplyv atletiky na 

zdravý vývin 

MUV 

MDV 

OSR 

OŽO 

DOV 

Žiak sa vie orientovať v základných atletických 

disciplínach, charakterizovať ich a prakticky 

demonstrovat;uvědomuje si význam a vplyv 

základných prostriedkov kondičnej prípravy na 

zdravý rozvoj organizmu a využíva ich vo 

svojej pohybovej aktivite; pozná základné 

pravidlá atletických disciplín a pod dohľadom 

pedagóga je schopný pomáhať pri organizácii a 

rozhodovaní atletických súťaží, pozná význam 

cvičenia a vie sa aktivně zapojiť do jeho 

vedenia; pozná a uplatňuje zásady fair play jako 

súťažiaci, rozhodca, organizátor, divák 

Základy 

gymnasti

ckých 

športov 

16 

Základná 

gymnastika – 

- Akrobacia           

- cvič. na 

náradí    

- kondičná  

gym.   

 

Vedieť správne osvojiť si a predviesť 

dané cvičebné tvary podľa 

výkonnosti, používať správnu 

terminologii a názvy náradie, na 

ktorom cvičí; pomenovať jednotlivé 

polohy a pohyby cvičebných tvarov 

ENV 

OSR 

Žiak dosiahne pozitívny vzťah ku 

gymnastickým činnostiam; pozitívny postoj 

k správnemu životnému štýlu so snahou o 

sebazdokonaľovanie, práceschopnost, 

húževnatosť, disciplínu; prijíma a dodržiava 

normy a pravidlá kolektívu; vie správne 

pomenovať, popísať jednotlivé cvičebné polohy, 

pohyby, cvičebné tvary; vie zostaviť a viesť 

rozcvičeni; vie ohodnotiť techniku, estetiku a 

kompozíciu konaného gymnastického cvičenia, 
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postrehnúť a posúdiť chyby v prevedení, držaní 

tela, rozsahu pohybov, svalovom napätí, 

ochabnutosti tela; vie ohodnotiť reálne svoju 

individuálnu pohybovú úroveň 

Športové 

hry 

20 

Futbal  

Volejbal  

Basketbal 

 

Dosiahnuť takú úroveň osvojenia 

herných činností jednotlivca, herných 

kombinácií a systémov, že je 

schopný hrať stretnutie podľa 

pravidiel 

MDV 

MUV 

OSR 

  

Žiak vie správne pomenovať, popísať, prakticky 

ukázať,v hre ( stretnutí) uplatniť techniku 

základných herných činností jednotlivca a 

využiť herné kombinácie a systémy; vie 

pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane a 

útoku; vie vysvetliť základné pravidlá 

vybraných športových hier; dokáže zostaviť a 

prakticky viesť rozcvičeni ( vlastné, aj skupinu 

spolužiakov) pred hrou, resp. Pred stretnutím 

Netradič

né športy 

10 

Nohejball  Dosiahnuť takú úroveň osvojenia 

herných činností jednotlivca, herných 

kombinácií a systémov, že je 

schopný hrať stretnutie podľa 

pravidiel 

MUV 

MDV 

Žiak vie správne pomenovať, popísať, prakticky 

ukázať,v hre ( stretnutí) uplatniť techniku 

základných herných činností jednotlivca a 

využiť herné kombinácie a systémy; vie 

pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane a 

útoku; vie vysvetliť základné pravidlá 

vybraných športových hier; dokáže zostaviť a 

prakticky viesť rozcvičeni ( vlastné, aj skupinu 

spolužiakov) pred hrou, resp. pred stretnutím 

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

                                               OŽO - ochrana života a zdravia     TBZ - tvorba a prezent. projektu   REV - regionálna      FIGA– národný štandard finančnej gramotnosti 

    

 


