
ZŠ  M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec 

Školský vzdelávací program  pre predmet 

Športové hry 

Oblasť vzdelávania: ISCED 2 Zdravie a pohyb 

 

Charakteristika učebného predmetu:  

TSV  poskytuje  základné informácie o biologických fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti 

a osvojuje vedomosti zručnosti a návyky. 

Ciele učebného predmetu:  

Rozvoj kondičných a koordinačných schopností na primeranej úrovni, osvojovanie, zdokonaľovanie a upevňovanie pohybových návykov 

a zručností, zvyšovanie pohybovej gramotnosti a vytváranie trvalého vzťahu k pohybový aktivitám a taktiež rozvíjanie zdravého životného štýlu. 

 

Časová dotácia v jednotlivých ročníkoch:  

5. ročník: 1  vyučovacia hodina týždenne 

6. ročník: 1  vyučovacia hodina týždenne 

7. ročník: 1  vyučovacia hodina týždenne 

8. ročník: 1  vyučovacia hodina týždenne 

9. ročník: 1  vyučovacia hodina týždenne 



Prierezové témy:  osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana zdravia a života, environmentálna výchova 

Učebné zdroje:     zdravý životný štýl, zdatnosť a pohybová výkonnosť, športové činnosti pohybového režimu 

Metódy a formy:   individuálna, skupinová, hromadná, osobný príklad, nácvičné hodiny, opakovacie hodiny, výklad, opis, demonštrácia 

 

Školský vzdelávací program pre 5. – 6. ročník 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredm

etové 

vzťahy, 

prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy hodnotenia Počet hodín Poznámky 

IX. 

 

Vedieť hrať hádzanú 

podľa pravidiel , 

zdokonaliť sa v HK.  

Hádzaná - zdokonaľovanie sa v HK 

- útočných – zakladanie 

postupných a rýchlych 

protiútokov                             

- zdokonaľovanie sa                    

v obranných činnostiach- 

- obranný systém  1 -5 

- obranný systém  2 -4 

- v hre využívať periferné 

videnie 

ETV –

kolektívnosť

, tímová 

práca 

OŽZ 

 

Kooperatívna 

metóda  

Simulačná 

metóda 

F1 

H1 

H2 

H3 

Metódy nácvičné a 

opakujúce 

D 4  

X.- XI. Vedieť hrať basketbal 

podľa pravidiel , 

zdokonaliť sa v HK. 

Basketb

al 

- zdokonaľovanie sa  v HK 

- zakladanie postupných 

protiútokov , rýchlych 

protiútokov  

- nácvik obranných  činností 

osobná obrana, zónová obrana 

 

ETV 

 

Kooperatívna 

metóda 

Simulačná 

metóda 

F1 

H1 

H2 

H3 

Metódy nácvičné a 

opakujúce 

D 8 

CH 8 

 

XII. – 

I.- 

II. – III.   

Vedieť hrať 

prehadzovanú podľa 

pravidiel volejbalu. 

Prehadz

ovaná 

- zdokonaliť sa v spracovaní 

lôpt, v odohraní lôpt na  krat- 

šiu i väčšiu vzdialenosť, 

odhadnúť silu pri 

umiestňovaní lopty do 

voľného priestoru v ihrisku 

ETV – 

kolektívnosť

,  

tímová 

práca 

OŽZ 

Kooperatívna 

metóda  

Stimulačná 

metóda 

F1 

H1 

H2 

H3 

Metódy nácvičné a 

opakujúce 

D 12  

IV. –V. 

VI. 

Vedieť hrať futbal 

podľa  pravidiel , 

Futbal - zdokonaliť sa v spracovaní 

prihrávok , v odohraní 

ETV- 

kolektívnosť

Kooperatívna  

metóda 

F1 

H1 

Metódy nácvičné a 

opakujúce 

D 6 

CH 8 

 



zdokonaliť sa v HK. prihrávok , časované lopty na 

rýchle protiútoky,  

- obranné systémy – osobná 

obrana, obrana na postoch, 

hra brankára –zakladanie 

rýchlych protiútokov 

, tímová 

práca 

OŽZ 

Stimulačná 

metóda 

H2 

H3 

 

Školský vzdelávací program pre 7. – 8.  ročník 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredm

etové 

vzťahy, 

prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy hodnotenia Počet hodín Poznámky 

IX. 

 

Vedieť hrať hádzanú 

podľa pravidiel , 

zdokonaliť sa v HK.  

Hádzaná - zdokonaľovanie sa v HK 

- útočných – zakladanie 

postupných a rýchlych 

protiútokov                             

- zdokonaľovanie sa                    

v obranných činnostiach- 

- obranný systém  1 -5 

- obranný systém  2 -4 

- v hre využívať periferné 

videnie 

ETV –

kolektívnosť

, tímová 

práca 

OŽZ 

 

Kooperatívna 

metóda  

Simulačná 

metóda 

F1 

H1 

H2 

H3 

Metódy nácvičné a 

opakujúce 

D 8  

X.- XI. Vedieť hrať basketbal 

podľa pravidiel , 

zdokonaliť sa v HK. 

Basketb

al 

- zdokonaľovanie sa  v HK 

- zakladanie postupných 

protiútokov , rýchlych 

protiútokov  

- nácvik obranných  činností 

osobná obrana, zónová obrana 

 

ETV 

 

Kooperatívna 

metóda 

Simulačná 

metóda 

F1 

H1 

H2 

H3 

Metódy nácvičné a 

opakujúce 

D 8 

CH 8 

 

XII. – 

I.- 

II. – III.   

Vedieť hrať 

prehadzovanú podľa 

pravidiel volejbalu. 

Prehadz

ovaná 

- zdokonaliť sa v spracovaní 

lôpt, v odohraní lôpt na  krat- 

šiu i väčšiu vzdialenosť, 

odhadnúť silu pri 

umiestňovaní lopty do 

voľného priestoru v ihrisku 

ETV – 

kolektívnosť

,  

tímová 

práca 

OŽZ 

Kooperatívna 

metóda  

Stimulačná 

metóda 

F1 

H1 

H2 

H3 

Metódy nácvičné a 

opakujúce 

D 10 

CH 8 

 

XII.- I.-

II.- III. 

Vedieť hrať hokej 

podľa pravidiel. 

Hokej -zdokonaliť sa v korčuliarskej 

technike , brzdenie, 

prekladanie, korčuľovanie 

ETV – 

kolektívnosť

, tímová 

Kooperatívna 

metóda 

F1 

H1 

H2 

Metódy nácvičné a 

opakujúce 

CH 13  



vzad, nácvik presnosti 

prihrávok v pohybe 

práca H3 

 

IV. –V. 

VI. 

Vedieť hrať futbal 

podľa  pravidiel , 

zdokonaliť sa v HK. 

Futbal - zdokonaliť sa v spracovaní 

prihrávok , v odohraní 

prihrávok , časované lopty na 

rýchle protiútoky,  

- obranné systémy – osobná 

obrana, obrana na postoch, 

hra brankára –zakladanie 

rýchlych protiútokov 

ETV- 

kolektívnosť

, tímová 

práca 

OŽZ 

Kooperatívna  

metóda 

Stimulačná 

metóda 

F1 

H1 

H2 

H3 

Metódy nácvičné a 

opakujúce 

D 4 

CH 8 

 

 VI. Vedieť hrať florbal 

podľa pravidiel . 

Florbal - zdokonaliť sa vo florbalovej 

hre, v technike práce 

s florbalovou  hokejkou 

- zdokonaliť sa v HČJ a v HK 

- osobná obrana 

-hra brankára – zakladanie 

rýchlych protiútokov 

ETV – 

kolektívnosť

, tímová 

práca 

Kooperazívna 

metóda 

F1 

H1 

H2 

H3 

Metódy nácvičné a 

opakujúce 

D 3 

CH 9 

 

ŠkVP - Športové hry (ŠPH)     33 hodín ročne     9. ročník      D/CH 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet hodín Poznámky 

IX. 

 

Vedieť hrať hádzanú podľa 

pravidiel , zdokonaliť sa v HK.  

Hádzaná - zdokonaľovanie sa v HK 

- útočných – zakladanie 

postupných a rýchlych 

protiútokov                             

- zdokonaľovanie sa                    

v obranných činnostiach- 

- obranný systém  1 -5 

- obranný systém  2 -4 

- v hre využívať periferné 

videnie 

ETV –kolektívnosť, 

tímová práca 

OŽZ 

 

Kooperatívna 

metóda  

Simulačná 

metóda 

F1 

H1 

H2 

H3 

Metódy 

nácvičné a 

opakujúce 

D 8  



X.- XI. Vedieť hrať basketbal podľa 

pravidiel , zdokonaliť sa v HK. 

Basketbal - zdokonaľovanie sa  v HK 

- zakladanie postupných 

protiútokov , rýchlych 

protiútokov  

- nácvik obranných  činností 

osobná obrana, zónová 

obrana 

 

ETV 

 

Kooperatívna 

metóda 

Simulačná 

metóda 

F1 

H1 

H2 

H3 

Metódy 

nácvičné a 

opakujúce 

D 8 

CH 8 

 

XII. – I.- 

II. – III.   

Vedieť hrať podľa pravidiel 

volejbal 

Volejbal - zdokonaliť sa v odbíjaní 

vrchnom obojruč , vodbijaní 

spodnom obojruč, 

v spracovaní podania, 

samotný nácvik podania 

jednoruč zvrchu, jednoruč zo 

spodu , nácvik útočného 

úderu smeču , v hre 

uplatňovať trojdotyk 

ETV – kolektívnosť,  

tímová práca 

OŽZ 

Kooperatívna 

metóda  

Stimulačná 

metóda 

F1 

H1 

H2 

H3 

Metódy 

nácvičné a 

opakujúce 

D 10 

CH 8 

 

XII.- I.-

II.- III. 

Vedieť hrať hokej podľa 

pravidiel. 

Hokej -zdokonaliť sa v korčuliarskej 

technike , brzdenie, 

prekladanie, korčuľovanie 

vzad, nácvik presnosti 

prihrávok v pohybe 

ETV – kolektívnosť, 

tímová práca 

Kooperatívna 

metóda 

F1 

H1 

H2 

H3 

 

Metódy 

nácvičné a 

opakujúce 

CH 13  

IV. –V. 

VI. 

Vedieť hrať futbal podľa  

pravidiel , zdokonaliť sa v HK. 

Futbal - zdokonaliť sa v spracovaní 

prihrávok , v odohraní 

prihrávok , časované lopty na 

rýchle protiútoky,  

- obranné systémy – osobná 

obrana, obrana na postoch, 

hra brankára –zakladanie 

rýchlych protiútokov 

ETV- kolektívnosť, 

tímová práca 

OŽZ 

Kooperatívna  

metóda 

Stimulačná 

metóda 

F1 

H1 

H2 

H3 

Metódy 

nácvičné a 

opakujúce 

D 4 

CH 8 

 



 

Hodnotenie predmetu Športové hry: 

Športové hry v šk. r. 2011/2012 klasifikujeme známkou. Podľa Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie  a klasifikáciu žiakov základnej školy známkou 

od „výborný“ po „nedostatočný“ na základe osvojenia si jednotlivých zvládnutých kompetencií v športových hrách. 

 

ŠkVP pre predmet TSV bol vypracovaný na základe ISCED 2 pre predmet TSV 

ŠkVP pre predmet vypracoval: Mgr. Eva Šebianová, Mgr. Martin Siskovič, Mgr. Andrej Péter 

 VI. Vedieť hrať florbal podľa 

pravidiel . 

Florbal - zdokonaliť sa vo florbalovej 

hre, v technike práce 

s florbalovou  hokejkou 

- zdokonaliť sa v HČJ a v HK 

- osobná obrana 

-hra brankára – zakladanie 

rýchlych protiútokov 

ETV – kolektívnosť, 

tímová práca 

Kooperazívna 

metóda 

F1 

H1 

H2 

H3 

Metódy 

nácvičné a 

opakujúce 

D 3 

CH 9 

 


