
       TELESNÁ  VÝCHOVA 

 
1. Charakteristika učebného 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. 

 

2. Ciele učebného 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.  

 

Ďalšie ciele sú:  

Cieľ zameraný 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.  

Cieľ zameraný 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.  



Cieľ zameraný 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.  

Cieľ zameraný na postoje  
Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.  

 

3. Časová dotácia predmetu 

 

Predmet telesná výchova je vo všetkých ročníkoch na 1. stupni dotovaný dvomi hodinami týždenneňa. 

 

4. 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 svojím 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.  

 

5. Hodnotenie a klasifikácia predmetu 

 

Za najdôležitejšie pri hodnotení a klasifikácii žiaka v telesnej a športovej výchove a telesnej výchove sa považuje nielen to, aké dôsledky zanechala táto 

činnosť na zlepšení jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale vo väčšom rozsahu aj to, či žiak získal k tejto činnosti vzťah, 

či sa na nej so záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, ale aj mimo neho, či pociťoval z nej radosť a potešenie,  či sa stala 

súčasťou jeho životného štýlu. Preto za základné ukazovatele hodnotenia žiaka sa považujú: 

 posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a vyučovaniu telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho 

správania a adaptácie, 

 rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti 

s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka, 

 proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a teoretických vedomostí, najmä orientácia v obsahu 

učebných programov zostavených učiteľom a realizovaných na jednotlivých školách. 

 



Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej 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. Na hodnotenie telesného rozvoja, telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej výkonnosti sa odporúča používať batérie 

somatometrických a motorických testov. Na hodnotenie zvládnutia obsahu učebných programov používa učiteľ pomocné posudzovacie škály, využíva 

testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a pridržiava sa štandardov. 

Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení. Ide o také súhrnné hodnotenie, aké sa na danej škole používa aj v iných vyučovacích 

predmetoch. Odporúča sa však priebežne počas vyučovania využívať najmä slovné hodnotenie, pretože umožňuje presnejšie vyjadriť klady a nedostatky 

žiakov a pre mnohých je dôležitým a často aj silnejším motivačným činiteľom. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v týchto predmetoch sa klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 5 až 9 v primeranom rozsahu pre 

príslušný ročník štúdia. Žiakovi, ktorý na základe lekárskeho potvrdenia zo zdravotných dôvodov neabsolvoval pohybovú časť obsahu vyučovania za 

klasifikačné obdobie sa na vysvedčení uvedie „absolvoval/neabsolvoval“. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak dosahuje výbornú úroveň pri osvojovaní pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. 

Jeho pohybová výkonnosť a zdatnosť má stúpajúcu tendenciu. Má kladný vzťah k pohybovým aktivitám. Angažuje sa v aktivitách na vyučovacej hodine 

a v športových činnostiach v čase mimo vyučovania. Je disciplinovaný, kreatívny a dobre pripravený na vyučovanie. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je aktívny a dosahuje štandardnú úroveň pri osvojovaní pohybových zručností vzhľadom na svoje 

individuálne predpoklady. Udržuje si pohybovú výkonnosť a zdatnosť. Zapája sa do pohybových aktivít. Na hodine je aktívny a disciplinovaný. Na 

vyučovacie hodiny, ktoré pravidelne aktívne absolvuje je dobre pripravený. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v pohybových činnostiach skôr pasívny a nedosahuje pri osvojovaní pohybových zručností takú úroveň, na 

ktorú má individuálne predpoklady. Neprejavuje záujem a snahu k zlepšeniu svojej výkonnosti a zdatnosti. Nezapája sa samostatne do činností v rámci 

hodiny a nezapája sa do športových činností mimo vyučovania. V príprave na vyučovanie sa vyskytujú nedostatky. Evidujú sa neodôvodnené absencie na 

pohybových aktivitách vo vyučovacích hodinách. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje ak je v prístupe k pohybovým činnostiam ľahostajný a pri osvojovaní pohybových zručností nedosahuje 

štandard napriek tomu, že má individuálne predpoklady. Neprejavuje záujem o zlepšenie svojho fyzického stavu a potrebných vedomostí. Je neaktívny, 

veľmi slabo pripravený na vyučovaciu hodinu. Veľmi často neodôvodnene vynecháva aktívnu časť vyučovania. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak výnimočne klasifikuje, ak je úplne ľahostajný k vyučovaniu, ignoruje obsah vyučovania a odmieta sa zapájať do 

pohybových činností na vyučovacej hodine. Jeho pohybové zručnosti nedosahujú štandard a neprejavuje záujem o zlepšenie svojej fyzickej zdatnosti. 

Odmieta sa zapájať aj do kolektívnych činností. Veľmi často neodôvodnene vynechá 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet: Telesná výchova  -   1. ročník               TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN                 

Časová dotácia: 2 hodiny týždenne 

 
Čas. 

rozvrh 
Ciele a kľúčové kompetencie Tematický celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy hodnotenia Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. 

 

1. 

- vedieť správne nastúpiť podľa 

povelov vyučujúceho a 

orientovať sa v telocvični 
 

Kompetencia: 

- ovládať základné pojmy, nástup, 

hlásenie, základné lokomočné 

pohyby 

1. Poradové 

a organizačné 

cvičenia 

 

2. Prípravné, 

kondičné, 

kompenzačné    

cvičenia 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ -  pozitívne 

vnímať základné 

zručnosti ako 

súčasť  

upevňovania si 

zdravia, 

bezpečnosť pri 

hrách 

Motivačný rozhovor 

Hravé aktivity 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 

 

 

Žiak vie organizovať 

nástup žiakov a 

podať hlásenie 

učiteľovi  

pri nástupe na úvod 

vyučovacej hodiny  

- žiak pozná a vie  

pomenovať základné 

lokomócie 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2. 

- zistiť hmotnosť a výšku žiakov  

 

- získať elementárne pohybové 

zručnosti  

 

Kompetencia: 

- poznať osobné, sociálne, 

občianske spôsobilosti 

- kontrola vlastného konania 

- poznať pojmy čiara, značka, 

priestor 

1. Váženie a 

meranie 
 

2. Prípravné 

cvičenia . 

základné pojmy,    

kruhové hry 

 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

 

DOV – 

dodržiavanie 

pravidiel cestnej 

premávky 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak pozná zásady 

bezpečného pohybu 

v telocvični 

- žiak pozná a vie  

pomenovať základné 

lokomócie 

Slovná, motivačná 1 

 

 

1 

 

 

3. 

- poznať význam hier (pre zábavu 

a zdravie) 

- aplikovať v hre dohodnuté 

pravidlá 

 

Kompetencia:  
- byť aktívny pri úlohách 

vyplývajúcich z pravidiel hry  

- prejavovať schopnosť 

spolupracovať 

- dodržiavať dohodnuté pravidlá, 

technicky správne manipulovať 

s náčiním a pohybovať sa s ním 

-odhadovať pohyb náčinia a 

prispôsobiť mu vlastný pohyb 

v rôznych situáciách a obmenách 

- prejavovať pozitívny postoj k 

herným činnostiam 

1. Atletika – 

prípravné hry 
 

2.Kondičné 

cvičenia 

s lavičkami na 

šírku 

 

Relaxačné 

cvičenia 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OSR - nácvik 

sebadisciplíny 

a dodržovania 

určených 

pravidiel 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 

 

Didaktická hra 

-  žiak ovláda 

základné atletické 

prvky a vie 

manipulovať s 

náradím 

Slovná, motivačná 1 

 

 

1 

 



 

4. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť, 

základy psychomotorických  

zručností 

 

- rozvíjať silu, vytrvalosť, 

rýchlosť, obratnosť 

 

Kompetencia: 

-odhadovať pohyb náčinia a 

prispôsobiť mu vlastný pohyb 

v rôznych situáciách a obmenách 

 

1. Prípravné 

cvičenia 

s lavičkami a na      

lavičkách 

 

2. Pohybové hry 

– kombinácia 

pohybových 

schopností, vpred 

alebo späť 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OSR – 

dodržiavať 

zásady 

bezpečnosti na 

športoviskách 

Výklad, rozhovor, 

riešenie úloh. 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak pozná zásady 

bezpečného pohybu 

v telocvični 

- žiak pozná a vie  

pomenovať základné 

lokomócie 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

X. 

 

1. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

 

- rozvíjať priestorovú orientáciu a 

rýchlosť 

 

Kompetencia: 

- byť aktívny pri zadaných  

úlohách  

- vedieť reagovať na povely a 

zvládnuť základy atletických 

disciplín  

1. Prípravné 

cvičenia 

s loptami, 

kondičné cvičenia 

s plnými loptami  

 

2. Atletika, krátke 

behy. Pohybové 

hry 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ -  pozitívne 

vnímať základné 

zručnosti ako 

súčasť  

upevňovania si 

zdravia, 

bezpečnosť pri 

hrách 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

-  žiak ovláda 

základné atletické 

prvky a vie 

manipulovať s 

náradím 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

a rýchlosť reakcie 

 

- rozvíjať rytmické cítenie a 

priestorovú orientáciu 

 

Kompetencia: 

- spôsobilosť učiť sa učiť sa 

- spracovať získané informácie  

- rozvíjať matematickú 

gramotnosť 

- rozvíjať logické a priestorové 

myslenie 

 

1. Atletika -  

nácvik rýchleho 

behu, vysoký 

štart  
 

2. Rytmická 

gymnastika + hry 

na  naháňačky 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

DOV - 

bezpečnosť  na 

vlakovej stanici 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 

 

Didaktická hra 
 

-  žiak ovláda 

základné atletické 

prvky  

- vie zladiť pohyby, 

chôdzu, skoky a beh 

s rytmom 

navodeným 

potleskom, 

zvukovým signálom, 

hudbou  

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



 

3. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

a psychomotorické zručnosti 

 

- precvičovať orientáciu a pohyb 

v priestore  

 

Kompetencia:  
- prejavovať pozitívny postoj k 

herným činnostiam 

- prejavovať schopnosť 

spolupracovať 

- uplatňovať zásady kultúrneho 

správania sa pri športových 

aktivitách 

1. Kondičné 

cvičenia – beh , 

prekážky, držanie 

tela  

 

2. Pohybové hry 

– dvojice, 

skupina 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OSR – 

upevňovanie 

vytrvalosti a 

húževnatosti 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie uplatniť 

základné lokomócie, 

poradové cvičenia i 

gymnastické 

zručnosti v hrách, 

súťaţiach a iných 

pohybových 

činnostiach 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

4. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

a psychomotorické schopnosti 

 

- precvičovať lokomočné pohyby 

ako skok, beh, rýchlosť a 

obratnosť  

 

Kompetencia: 

- osvojovať si získané poznatky  

- rozvíjať osobné, sociálne a 

občianske spôsobilosti 

- prehlbovať medziľudské vzťahy 

 

1. Atletika – skok 

z miesta 

 

 

2. Poradové 

cvičenia. 

Pohybové hry 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OŽZ - 

bezpečnosť pri 

vykonávaní 

športových 

aktivít 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie uplatniť 

základné lokomócie, 

poradové cvičenia i 

gymnastické 

zručnosti v hrách, 

súťaţiach a iných 

pohybových 

činnostiach 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 

XI. 

 

1. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

zameranú na sila rúk 

 

- precvičovanie obratnosti a 

koordinačných schopností 

 

Kompetencia: 

- osvojiť si rôzne spôsoby 

manipulácie s náčiním  

- vedieť technicky správne 

manipulovať s náčiním  

- odhadovať veľkosť náčinia a 

prispôsobiť mu vlastný pohyb v 

rôznych situáciách a obmenách 

1. Prípravné 

cvičenia – šplh na 

tyči 

 

2. Kondičné 

cvičenia – 

využitie švédskej 

debny 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

ENV - ochrana 

prírody, význam 

vody 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom, samostatná 

práca žiakov 

- žiak vie na podnet 

vykonávať základné 

polohy a pohyby tela 

a jeho častí 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 



 

2. 

- rozvíjať rytmické cítenie, 

vnímanie hudby a pohybovú 

kultúru  

 

- rozvíjať vytrvalostné schopnosti 

a základné lokomočné pohyby  

 

Kompetencia: 

- kontrolovať vlastné konanie 

a sebadisciplínu 

- pracovať jednotlivo 

a v skupinách 

- pracovať na vytrvalosti a 

cieľavedomosti  

1. Rytmická 

gymnastika – 

tanečné kroky, 

vnímanie hudby 

 

 

2. Kondičné 

cvičenia s 

lavičkami 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ - 

starostlivosť o 

svoje zdravie 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie zladiť 

pohyby, chôdzu, 

skoky a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom, 

zvukovým signálom, 

hudbou 

- vie dodržiavať 

bezpečnosť pri práci 

s náradím 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

-osvojiť si správne držanie tela 

pri rytmickej gymnastike 
 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

na lavičkách 

- precvičovať pozorovacie 

schopnosti a orientáciu v 

priestore  
 

Kompetencia: 

- pracovať na kultivovanom 

prejave jednotlivca  

- rozoznať nebezpečenstvo 

a riziká pri cvičení 

- prehlbovať kladné vzťahy 

medzi žiakmi 

 

1. Rytmická 

gymnastika, tanec 

 

 

2. Prípravné 

cvičenia na 

lavičkách,     

pohybové hry, 

prihrávky s 

loptou 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

OSR -  nácvik 

sebadisciplíny, 

kamarátstvo pri 

hrách 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 

 

4. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

základných gymnastických 

cvikov 

- precvičovať zdolávanie 

prekážkovej dráhy a vedieť sa 

bezpečne pohybovať vo 

vyhradenom priestore 

Kompetencia: 

- rozvíjať elementárne zručnosti z 

akrobacie ako predpokladu pre 

zvládnutie základných gym.zruč. 

- vedieť sa naučiť sústredene 

načúvať povelom vyučujúceho 

1. Športová 

gymnastika – 

kotúľ 

 

 

2. Prípravné 

cvičenia – 

prekážková dráha 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OŽZ - zásady 

bezpečnosti 

a ochrany 

zdravia, športom 

k zdravému 

spôsobu života 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



XII. 

 

1. 

- rozvíjať rytmické cítenie a 

pohybovú kultúru 

 

- naučiť sa správne používať 

športové náčinie 

- precvičovať základné 

lokomočné pohyby 

 

Kompetencia: 

- prehlbovať vzťah k hudbe, 

zladiť pohyby s rytmom 

- naučiť sa zladiť pohyb tela 

s pohybom športového náčinia 

- naučiť sa trpezlivosti 

a kontrolovaniu vlastného 

správania 

1. Rytmická 

gymnastika – 

jednoduché 

tanečné hry 

(Čížiček) 

 

2. Koordinačné 

cvičenia so 

švihadlami, 

relaxačné hry 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

ENV  - vzťah 

k zvieratám,  

starostlivosť 

o zvieratá vo 

voľnej prírode 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 

 

Didaktická hra 
 

- žiak vie na podnet 

vykonávať základné 

polohy a pohyby tela 

a jeho častí 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

základných akrobatických cvičení 

 

- rozvíjať vytrvalosť a silu 

pomocou kondičných cvičení 

 

Kompetencia: 

- mať primerane veku a svojim 

schopnostiam osvojené základné 

lokomócie  ako predpoklady pre 

zvládnutie základných 

gymnastických zručností 

- vedieť používať elementárnu 

terminológiu gymnastických 

polôh, pohybov a cvičení  

1. Športová 

gymnastika – 

akrobatické 

cvičenia 
 

 

2. Kondičné 

cvičenia 

s využitím 

náradia 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ - zásady 

bezpečnosti 

a ochrany 

zdravia, športom 

k zdravému 

spôsobu života 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- rozvíjať silové schopnosti 

a zručnosti 

- precvičovať vytrvalosť, 

odrazové a synchronizačné 

schopnosti 

 

Kompetencia: 

- naučiť sa rôzne variácie skokov 

cez švihadlo 

- vedieť sa orientovať vo 

vyhradenom priestore 

- naučiť sa trpezlivosti 

a kontrolovaniu vlast. správania 

1. Prípravné 

cviky s plnými 

loptami 
 

 

2. Kondičné 

cvičenia  so 

švihadlami 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

MUV - úcta k 

iným, k ich 

limitom 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



I. 

 

2. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

základných akrobatických cvičení 
 

- rozvíjať rytmické cítenie a 

pohybovú kultúru 
 

Kompetencia: 

- prehlbovať vzťah k hudbe, 

zladiť pohyby s rytmom 

- naučiť sa zladiť pohyb tela 

s pohybom športového náčinia 

- pracovať na kultivovanom 

prejave jednotlivca  

1. Športová 

gymnastika, 

priestorová 

orientácia 
 

2. Rytmická 

gymnastika, 

tanečné  kroky 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

ENV - estetické 

vnímanie prírody 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie rozlíšiť i 

pomenovať 

osvojované 

gymnastické cvičenia 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- rozvíjať silu a dynamiku 

horných končatín  

 

-  rozvíjať rytmické cítenie a 

pohybovú kultúru 

 

Kompetencia: 

- naučiť sa správne používať 

športové náčinie 

- prehlbovať estetické a rytmické 

cítenie 

- dodržiavať zásady slušného 

správania v kolektíve 

1. Prípravné 

cvičenia s plnými 

loptami 
 

 

2. Rytmická 

gymnastika, tanec 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OSR - adekvátne 

reagovať pri 

víťazstve i prijať 

prehru s uznaním 

kvalít súpera 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie samostatne 

vykonať na 

primeranej estetickej 

úrovni ukážky 

základných 

tanečných krokov  

(prísunný, poskočný, 

premenný). 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

4. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

a rovnováhu v rôznych polohách 

 

- osvojiť si správne držanie tela 

pri rytmickej gymnastike 

- vedieť reagovať na povely 

 

Kompetencia: 

- vedieť správne používať 

športové náradie 

- naučiť sa správnemu držaniu 

tela 

- poznať správnu techniku 

jednoduchých cvičení, pohybov 

i nadväzovaných pohybových 

motívov tanca, rytmiky a tvorivej 

dramatiky 

1. Koordinačné 

cvičenia na 

lavičkách 
 

 

2. Rytmická 

gymnastika 
a tance. Zmena 

tempa behu a 

chôdze na zvuk, 

signály. Hry 

s prvkami chôdze 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

OŽZ -  význam 

hier pre zdravie, 

zábavu a 

psychické 

uvoľnenie 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

Didaktická hra 

- žiak vie zladiť 

chôdzu a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom,   

iným zvukovým 

signálom a hudbou 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



II. 

 

1. 

- precvičovať pohybové cvičenia 

so zameraním na silu, dynamiku 

a pozornosť  

 

- precvičovať pohybovú 

gramotnosť základných 

akrobatických cvičení 

 

Kompetencia: 

- byť aktívny pri úlohách 

vyplývajúcich z pravidiel hry  

- prejavovať schopnosť 

spolupracovať 

- dodržiavať dohodnuté pravidlá 

 

1. Pohybové hry 

zamerané na 

rozvoj silových 

schopností 

 

 

2. Športová 

gymnastika + 

naháňačky 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

ENV - ochrana 

lesov, pohyb na 

čerstvom 

vzduchu 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie vysvetliť a 

v praxi dodržiavať 

pravidlá osvojených   

a najpoužívanejších 

pohybových hier 

- vymenovať a v 

praxi uplatňovať 

zásady korektného  

súťaženia v duchu 

fair-play 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

a orientáciu v priestore 

 

- naučiť sa základné prvky 

športovej gymnastiky 

 

Kompetencia: 

- uplatniť základné lokomócie, 

poradové cvičenia i gymnastické 

zručnosti v hrách, súťažiach a 

iných pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 

1. Poradové 

cvičenia, využitie 

priestoru 

 

 

2. Základy 

športovej 

gymnastiky - 

váľanie bokom na 

rovine 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

MUV - úcta k 

iným, k ich 

limitom 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie použiť 

základné povely i 

správne na ne 

reagovať pohybom 

-organizovať nástup 

žiakov a podať 

hlásenie učiteľovi  

pri nástupe na úvod 

vyučovacej hodiny 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

s dôrazom na vytrvalosť 

 

- naučiť sa základné prvky 

športovej gymnastiky 

 

Kompetencia: 

- uplatniť základné lokomócie, 

poradové cvičenia i gymnastické 

zručnosti v hrách, súťažiach a 

iných pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 
 

1. Pohybové hry 

na rozvoj 

vytrvalostných 

schopností  

 

2. Základy 

športovej 

gymnastiky -  

preval vzad do 

ľahu znožmo, 

skrčmo a späť  

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ – význam 

bezpečnosti na 

športoviskách 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie rozlíšiť i 

pomenovať 

osvojované 

gymnastické cvičenia 

- vie poskytnúť 

dopomoc 

spolužiakom pri 

základných  

akrobatických 

cvičeniach 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        



 

4. 

- rozvíjať rýchlosť, obratnosť 

a orientáciu vo vyhradenom 

priestore 

 

- naučiť sa základné prvky 

športovej gymnastiky 

 

Kompetencia: 

- uplatniť základné lokomócie, 

poradové cvičenia i gymnastické 

zručnosti v hrách, súťažiach a 

iných pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 

 

1. Pohybové hry. 

Štafetové hry 

s prenášaním 

drobných 

predmetov 
  

2. Základy 

športovej 

gymnastiky - 

preval vzad 

skrčmo zo stoja 

spätného cez sed 

a vztyk do stoja 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OŽZ - zásady 

bezpečnosti 

a ochrany 

zdravia, športom 

k zdravému 

spôsobu života 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie primerane 

veku vykonať 

ukážku herných 

činností samostatne  

jednotlivca, po ich 

predchádzajúcom 

pomenovaní 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

        

III. 

 

1. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť  

- vedieť sa prispôsobiť 

podmienkam pri súťažení 

 

- naučiť sa základné prvky 

športovej gymnastiky 

 

Kompetencia: 

- vedieť pomenovať základné 

pohybové zručnosti 

- naučiť sa spolupracovať 

v kolektíve 

- uplatniť základné gymnastické 

zručnosti v hrách 

1. Pohybové hry. 

Koordinačné 

cvičenia s lanom  

 

 

2. Športová 

gymnastika -

zoskoky 

z vyšších plôch 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OSR - nácvik 

sebadisciplíny,for

movať pozitívne 

vzťahy 

v skupinách, 

empatiu 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie vysvetliť a 

v praxi dodržiavať 

pravidlá osvojených   

a najpoužívanejších 

pohybových hier 

 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť  

a výbušnú silu dolných končatín 

 

- naučiť sa základné prvky 

športovej gymnastiky 

 

Kompetencia: 

- uplatniť základné lokomócie a 

gymnastické zručnosti v rôznych 

pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 

 

1. Základy 

atletiky – skok z 

miesta 

 

2. Športová 

gymnastika - 

nácvik kotúľa 

vpred 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

MUV – úcta 

k starším 

a postihnutým 

ľuďom 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie primerane 

veku technicky 

správne skočiť do 

diaľky z miesta  

- ovláda základné 

gymnastické pokyny 

a prvky 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 



 

3. 

- osvojiť si ľudové tance a 

správne držanie tela pri 

jednotlivých tanečných prvkoch 

 

- rozvíjať rýchlosť, obratnosť 

a orientáciu vo vyhradenom 

priestore 

 

Kompetencia: 

- prehlbovať vzťah k ľudovým 

tradíciám 

- osvojiť si rôzne tanečné prvky 

- vedieť sa pohybovať 

a orientovať v priestore 

- prehlbovať estetické a rytmické 

cítenie 

1. Rytmická 

gymnastika, 

ľudový tanec 
 

 

2. Prípravné 

cvičenia, 

podávanie lôpt 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

OSR - obrana 

vlasti (vojaci), 

ľudové tance 

a kroje 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie zladiť 

chôdzu a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom,   

iným zvukovým 

signálom a hudbou 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        

 

4. 

- rozvíjať vytrvalostné pohybové 

schopnosti 

 

- rozvíjať základné gymnastické 

zručnosti 

 

Kompetencia: 

- vedieť počúvať a reagovať na 

rôzne povely 

- uplatniť základné lokomócie a 

gymnastické zručnosti v rôznych 

pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 

1. Základy 

atletiky –  

vytrvalostný beh 
 

 

2. Športová 

gymnastika –

kotúľ vpred, 

nácvik kotúľa 

vzad 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ -  význam 

hier pre zdravie, 

zábavu a 

psychické 

uvoľnenie 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie súvisle 

bežať v trvaní 8 

minút 

- ovláda základné 

gymnastické prvky 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        

IV. 

 

1. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť   

- precvičovať reakčné schopnosti 

 

- poznať správnu techniku  tanca, 

rytmiky a tvorivej dramatiky 

 

Kompetencia: 

- vedieť počúvať a reagovať na 

rôzne povely 

- uplatniť základné lokomócie a 

gymnastické zručnosti v rôznych 

pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 

1. Atletika – 

krátke behy, 

vysoký štart 

 

 

2. Rytmická 

gymnastika 

a tance - chôdza, 

poskoky v rytme  

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

ENV - 

starostlivosť o 

domáce zvieratká 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie použiť 

štartové povely i  

technicky správne na 

ne reagovať 

pohybom 

- žiak vie zladiť 

chôdzu a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom,   

iným zvukovým 

signálom a hudbou 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



 

2. 

- osvojiť si správne držanie tela 

pri rytmickej gymnastike 

- vedieť reagovať na zmenu 

rytmu 

 

- rozvíjať silu horných končatín 

a brušného svalstva 

- osvojiť si cviky na športovom 

náradí 

 

Kompetencia: 

- prehlbovať rytmické a estetické 

cítenie 

- vedieť adekvátne reagovať 

v rôznych situáciách 

- dbať na bezpečnosť pri 

vykonávaní cvičení 
 

1. Rytmická 

gymnastika - 

tanec na hudbu 
 

 

2. Kondičné 

cvičenia na 

rebrinách, 

posilňovacie 

cvičenia 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

OŽZ - 

bezpečnosť pri 

cvičeniach 

s náradím, zásady 

bezpečnosti 

a ochrany zdravia 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie zladiť 

chôdzu a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom,   

iným zvukovým 

signálom a hudbou 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- rozvíjať pohybové zručnosti 

a aktivity 

 

- precvičovať rôzne tanečné 

prvky 

- správne držanie tela pri 

jednotlivých tanečných prvkoch 
 

Kompetencia: 

- uplatniť základné lokomócie a 

gymnastické zručnosti v rôznych 

pohybových činnostiach 

- vedieť sa pohybovať 

a orientovať v priestore 

- prehlbovať estetické a rytmické 

cítenie 

1.Kondičné 

cvičenia na 

rebrinách 

 

 

2. Rytmická 

gymnastika 

a tance - nácvik 

šliapavej chôdze  

(Hra - Chôdza po 

horúcej zemi) 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

MUV – význam 

ľudových tancov, 

zvykov a tradícií 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 

 

Didaktická hra 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        

 

4. 

- precvičovať silu a dynamiku 

horných končatín 

- rozvíjať techniku 

vytrvalostného behu 

 

Kompetencia: 

- vedieť počúvať a reagovať na 

rôzne povely 

- vedieť pomenovať a praktizovať 

základné atletické zručnosti 

- pestovať pevnú vôľu 

1. Atletika – hod 

lopty do diaľky 

a na cieľ 
 

 

2. Atletika – 

vytrvalostný 

voľný beh 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

DOV - 

obozretnosť na 

cestách 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

atletických disciplín 

a cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        



V. 

 

1. 

- rozvíjať pohybové zručnosti a 

spevňovať svalstvo dolných 

končatín 

 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť  

 

Kompetencia: 

- vedieť vykonať povely  

- orientovať sa vo vyhradenom 

priestore 

- rozvíjať základné senzorické, 

motorické zručnosti 

- prehlbovať sociálne 

komunikačné spôsobilosti 

1. Športová 

gymnastika  - 

lavičky  

 

 

2.Kondičné 

cvičenia 

s netradičným 

náčiním - škatule 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OŽZ - význam 

hier pre zdravie, 

zábavu a 

psychické 

uvoľnenie, 

bezpečnosť pri 

cvičeniach s 

náradím 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- precvičovať pohybové zručnosti 

a spevňovať svalstvo dolných 

končatín 

 

- rozvíjať silu, výbušnosť, 

reakčný čas a precvičovať 

atletickú abecedu 

 

Kompetencia: 

- ovládať atletickú abecedu 

- zdokonaľovať estetickosť behu 

- dodržiavať zásady bezpečnosti 

vo vyhradených sektoroch 

- vedieť vykonávať povely 
 

1. Základy 

atletiky - rýchly 

beh (20, 30 

metrov) 

z vysokého štartu 

 

 

2. Kondičné 

cvičenia 

s využitím 

náčinia. Cvičenie 

s dlhým 

švihadlom 

(skákavé koleso) 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OSR - budovanie 

dobrých 

medziľudských 

vzťahov 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

atletických disciplín 

a cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- precvičovať pohybové zručnosti 

a spevňovať svalstvo dolných 

končatín 
 

- rozvíjať silu, výbušnosť, 

reakčný čas a precvičovať 

atletickú abecedu 
 

Kompetencia: 

- ovládať atletickú abecedu 

- zdokonaľovať estetickosť behu 

- vedieť vykonávať povely 

1. Beh, rýchla 

chôdza 

 

 

2. Rýchly 

a pomalý beh na 

vymedzenej 

dráhe 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

ENV -  význam 

ochrany prírody 

a svojho okolia 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie uviesť a 

vysvetliť základné 

pravidlá samostatne  

osvojovaných 

atletických disciplín 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 



 

4. 

- rozvíjať pohybové zručnosti 

a aktivity 
 

- rozvíjať koordinačné schopnosti 

a silu horných končatín 

 

Kompetencia: 

- učiť sa sociálnym 

komunikačným spôsobilostiam 

- naučiť sa prijať prehru a uznať 

kvality súpera 

- vedieť sa správne orientovať 

v priestore a brať ohľad na 

ostatných súťažiacich 

1. Pohybové hry 

– hry zamerané 

na beh 

(naháňačky) 

 

2. Cvičenie 

s lanom, 

posilňovacie 

cvičenia 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OŽZ - o význame 

hier pre zdravie, 

zábavu a 

psychické 

uvoľnenie, 

bezpečnosť pri 

cvičeniach s 

náradím 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie vysvetliť a 

v praxi dodržiavať 

pravidlá osvojených   

a najpoužívanejších 

pohybových hier 
 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

VI. 

 

1. 

- rozvíjať silu a koordináciu  

horných končatín 

 

- osvojiť si pohybové aktivity 

zamerané na čiastočnú i celkovú 

relaxáciu  

 

Kompetencia: 

- vedieť spolupracovať 

v kolektíve 

- vedieť sa správne orientovať 

v priestore a dodržiavať zásady 

bezpečnosti pri cvičení 

- vnímať význam cieleného 

pohybu pre zdravie (antistresové 

cvičenia) 

1. Kondičné 

cvičenia 

s využitím 

náčinia (súťaže 

s plnými loptami) 

 

2. Hry zamerané 

na upokojenie 

organizmu (hra -  

Čokoláda) 

Psychomotorické 

cvičenia a hry 

OSR - zmysel pre 

fair play a 

spolupatričnosť  

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 

 

 

Didaktická hra 

- žiak vie správne 

pomenovať základné 

polohy tela, druhy 

realizovaných 

cvičení z oblasti 

psychomotoriky 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- zdokonaľovať techniku 

základných gymnastických 

prvkov (kotúľ vpred a vzad) 

- osvojiť si pohybové aktivity 

zamerané na čiastočnú i celkovú 

relaxáciu  

 

Kompetencia: 

- rozvíjať základné lokomčné 

pohyby a gymnastické schopnosti  

- upevňovať pozitívny vzťah 

k pohybovým aktivitám a športu 

- vnímať význam cieleného 

pohybu pre zdravie (antistresové 

cvičenia) 

1. Športová 

gymnastika – 

kotúľ vpred a 

vzad 

 

2. Relaxačné 

cvičenia  

s riekankami (hra 

- Čo videlo 

slniečko) 

Psychomotorické 

cvičenia a hry 

OŽZ -  radosť 

z pohybu, 

športovania 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 

 

 

Didaktická hra 

- žiak ovláda správne 

základné polohy tela,  

vykonáva 

psychomotorické 

cvičenia v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



 

3. 

- precvičovať techniku 

vytrvalostného behu 

 

- rozvíjať bežecké a orientačné 

schopnosti 

- zdokonaľovať sa v ovládaní 

základov bežeckej abecedy 

 

Kompetencia: 

- upevňovať si morálno-vôľové 

vlastnosti 

- vedieť dodržiavať zásady 

slušného správania 

- ctiť si pravidlá fair play, vedieť 

prijať prehru a uznať kvality 

súpera 

- vedieť sa orientovať vo 

vyznačenom priestore 

1. Atletika – 

vytrvalostný beh 

 

 

 

 

2. Kondičné 

cvičenia s 

využitím náradia.  

Súťaže 

s využitím 

lavičiek. 

Štafetové súťaže 

v behu 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

MED - hra na 

reportéra 

športových 

prenosov 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie vysvetliť a 

v praxi dodržiavať 

pravidlá osvojených 

samostatne  

a najpoužívanejších 

pohybových hier.  

- vymenovať a v 

praxi uplatňovať 

zásady korektného 

samostatne  

súťaženia v duchu 

fair-play 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

4. 

- precvičovať ovládanie povelov 

a techniku krátkych behov 

 

- nacvičovať techniku hodu 

loptou 
 

Kompetencia: 

- dodržiavať zásady bezpečnosti 

na športovisku 

- prehlbovať vzťah k aktívnemu 

pohybu, prírode a športu 

- vedieť sa ohodnotiť a správne 

prijať kritiku 

1. Základy 

atletiky – krátky 

beh, hod 

loptičkou 

 

 

2. Hodnotenie 

celoročnej 

aktivity detí 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OSR - budovanie 

dobrých 

medziľudských 

vzťahov 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie primerane 

veku, technicky 

správne hodiť  

kriketovú loptičku 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet: Telesná výchova  -   2. ročník               TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN                 

Časová dotácia: 2 hodiny týždenne 

 
Čas. 

rozvrh 
Ciele a kľúčové kompetencie Tematický celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy hodnotenia Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. 

 

1. 

- vedieť správne nastúpiť podľa 

povelov vyučujúceho a 

orientovať sa v telocvični 
 

Kompetencia: 

- ovládať základné pojmy, nástup, 

hlásenie, základné lokomočné 

pohyby 

1. Poradové 

a organizačné 

cvičenia 

 

2. Prípravné, 

kondičné, 

kompenzačné    

cvičenia 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ -  pozitívne 

vnímať základné 

zručnosti ako 

súčasť  

upevňovania si 

zdravia, 

bezpečnosť pri 

hrách 

Motivačný rozhovor 

Hravé aktivity 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 

 

 

Žiak vie organizovať 

nástup žiakov a 

podať hlásenie 

učiteľovi  

pri nástupe na úvod 

vyučovacej hodiny  

- žiak pozná a vie  

pomenovať základné 

lokomócie 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2. 

- zistiť hmotnosť a výšku žiakov  

 

- získať elementárne pohybové 

zručnosti  

 

Kompetencia: 

- poznať osobné, sociálne, 

občianske spôsobilosti 

- kontrola vlastného konania 

- poznať pojmy čiara, značka, 

priestor 

1. Váženie a 

meranie 
 

2. Prípravné 

cvičenia . 

základné pojmy,    

kruhové hry 

 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

 

DOV – 

dodržiavanie 

pravidiel cestnej 

premávky 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak pozná zásady 

bezpečného pohybu 

v telocvični 

- žiak pozná a vie  

pomenovať základné 

lokomócie 

Slovná, motivačná 1 

 

 

1 

 

 

3. 

- poznať význam hier (pre zábavu 

a zdravie) 

- aplikovať v hre dohodnuté 

pravidlá 

 

Kompetencia:  
- byť aktívny pri úlohách 

vyplývajúcich z pravidiel hry  

- prejavovať schopnosť 

spolupracovať 

- dodržiavať dohodnuté pravidlá, 

technicky správne manipulovať 

s náčiním a pohybovať sa s ním 

-odhadovať pohyb náčinia a 

prispôsobiť mu vlastný pohyb 

v rôznych situáciách a obmenách 

- prejavovať pozitívny postoj k 

herným činnostiam 

1. Atletika – 

prípravné hry 
 

2. Kondičné 

cvičenia 

s lavičkami na 

šírku 

 

Relaxačné 

cvičenia 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OSR - nácvik 

sebadisciplíny 

a dodržovania 

určených 

pravidiel 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 

 

Didaktická hra 

-  žiak ovláda 

základné atletické 

prvky a vie 

manipulovať s 

náradím 

Slovná, motivačná 1 

 

 

1 

 



 

4. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť, 

základy psychomotorických  

zručností 

 

- rozvíjať silu, vytrvalosť, 

rýchlosť, obratnosť 

 

Kompetencia: 

-odhadovať pohyb náčinia a 

prispôsobiť mu vlastný pohyb 

v rôznych situáciách a obmenách 

 

1. Prípravné 

cvičenia 

s lavičkami a na      

lavičkách 

 

2. Pohybové hry 

– kombinácia 

pohybových 

schopností, vpred 

alebo späť 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OSR – 

dodržiavať 

zásady 

bezpečnosti na 

športoviskách 

Výklad, rozhovor, 

riešenie úloh. 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak pozná zásady 

bezpečného pohybu 

v telocvični 

- žiak pozná a vie  

pomenovať základné 

lokomócie 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

X. 

 

1. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

 

- rozvíjať priestorovú orientáciu a 

rýchlosť 

 

Kompetencia: 

- byť aktívny pri zadaných  

úlohách  

- vedieť reagovať na povely a 

zvládnuť základy atletických 

disciplín  

1. Prípravné 

cvičenia 

s loptami, 

kondičné cvičenia 

s plnými loptami  

 

2. Atletika, krátke 

behy. Pohybové 

hry 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ -  pozitívne 

vnímať základné 

zručnosti ako 

súčasť  

upevňovania si 

zdravia, 

bezpečnosť pri 

hrách 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

-  žiak ovláda 

základné atletické 

prvky a vie 

manipulovať s 

náradím 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

a rýchlosť reakcie 

 

- rozvíjať rytmické cítenie a 

priestorovú orientáciu 

 

Kompetencia: 

- spôsobilosť učiť sa učiť sa 

- spracovať získané informácie  

- rozvíjať matematickú 

gramotnosť 

- rozvíjať logické a priestorové 

myslenie 

 

1. Atletika -  

nácvik rýchleho 

behu, vysoký 

štart  
 

2. Rytmická 

gymnastika + hry 

na  naháňačky 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

DOV - 

bezpečnosť  na 

vlakovej stanici 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 

 

Didaktická hra 
 

-  žiak ovláda 

základné atletické 

prvky  

- vie zladiť pohyby, 

chôdzu, skoky a beh 

s rytmom 

navodeným 

potleskom, 

zvukovým signálom, 

hudbou  

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



 

3. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

a psychomotorické zručnosti 

 

- precvičovať orientáciu a pohyb 

v priestore  

 

Kompetencia:  
- prejavovať pozitívny postoj k 

herným činnostiam 

- prejavovať schopnosť 

spolupracovať 

- uplatňovať zásady kultúrneho 

správania sa pri športových 

aktivitách 

1. Kondičné 

cvičenia – beh , 

prekážky, držanie 

tela  

 

2. Pohybové hry 

– dvojice, 

skupina 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OSR – 

upevňovanie 

vytrvalosti a 

húževnatosti 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie uplatniť 

základné lokomócie, 

poradové cvičenia i 

gymnastické 

zručnosti v hrách, 

súťaţiach a iných 

pohybových 

činnostiach 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

4. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

a psychomotorické schopnosti 

 

- precvičovať základné 

gymnastické prvky  

 

Kompetencia: 

- osvojovať si získané poznatky  

- rozvíjať osobné, sociálne a 

občianske spôsobilosti 

- prehlbovať medziľudské vzťahy 

 

1. Atletika – skok 

z miesta 

 

 

2. Športová 

gymnastika – stoj 

na lopatkách 

s oporou v 

bokoch 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OŽZ - 

bezpečnosť pri 

vykonávaní 

športových 

aktivít 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie uplatniť 

základné lokomócie, 

poradové cvičenia i 

gymnastické 

zručnosti v hrách, 

súťaţiach a iných 

pohybových 

činnostiach 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 

XI. 

 

1. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

zameranú na sila rúk 

 

- precvičovanie obratnosti a 

koordinačných schopností 

 

Kompetencia: 

- osvojiť si rôzne spôsoby 

manipulácie s náčiním  

- vedieť technicky správne 

manipulovať s náčiním  

- odhadovať veľkosť náčinia a 

prispôsobiť mu vlastný pohyb v 

rôznych situáciách a obmenách 

1. Prípravné 

cvičenia – šplh na 

tyči 

 

2. Kondičné 

cvičenia – 

využitie švédskej 

debny 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

ENV - ochrana 

prírody, význam 

vody 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom, samostatná 

práca žiakov 

- žiak vie na podnet 

vykonávať základné 

polohy a pohyby tela 

a jeho častí 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 



 

2. 

- rozvíjať základné gymnastické 

akrobatické prvky  

 

- rozvíjať vytrvalostné schopnosti 

a základné lokomočné pohyby  

 

Kompetencia: 

- kontrolovať vlastné konanie 

a sebadisciplínu 

- pracovať jednotlivo 

a v skupinách 

- pracovať na vytrvalosti a 

cieľavedomosti  

1. Základy 

športovej 

gymnastiky - 

akrobatické 

kombinácie z 

kotúľov, stojok, 

obratov 

 

 

2. Kondičné 

cvičenia s 

lavičkami 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ - 

starostlivosť o 

svoje zdravie 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie zladiť 

pohyby, chôdzu, 

skoky a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom, 

zvukovým signálom, 

hudbou 

- vie dodržiavať 

bezpečnosť pri práci 

s náradím 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- rozvíjať rýchlosť a obratnosť pri 

pohybových aktivitách 
 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

na lavičkách 

- precvičovať pozorovacie 

schopnosti a orientáciu v 

priestore  
 

Kompetencia: 

- rozvíjať u žiakov odvahu 

- rozoznať nebezpečenstvo 

a riziká pri cvičení 

- prehlbovať kladné vzťahy 

medzi žiakmi 

 

1. Pohybové hry 

na rozvoj 

hádzania, 

chytania a 

rýchleho behu 

 

 

2. Prípravné 

cvičenia na 

lavičkách,     

pohybové hry, 

prihrávky s 

loptou 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OSR -  nácvik 

sebadisciplíny, 

kamarátstvo pri 

hrách 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 

 

4. 

- rozvíjať pohyblivosť, obratnosť, 

ohybnosť. 

- nacvičovať správneho držania 

tela 

- precvičovať zdolávanie 

prekážkovej dráhy a vedieť sa 

bezpečne pohybovať vo 

vyhradenom priestore 

 

Kompetencia: 

- rozvíjať elementárne zručnosti z 

akrobacie ako predpokladu pre 

zvládnutie základných gym.zruč. 

- vedieť sa naučiť sústredene 

načúvať povelom vyučujúceho 

1. Šplh na tyči, na 

lane, na inom 

vhodnom náradí 

 

 

2. Prípravné 

cvičenia – 

prekážková dráha 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OŽZ - zásady 

bezpečnosti 

a ochrany 

zdravia, športom 

k zdravému 

spôsobu života 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



XII. 

 

1. 

- rozvíjať rytmické cítenie a 

pohybovú kultúru 

 

- naučiť sa správne používať 

športové náčinie 

- precvičovať základné 

lokomočné pohyby 

 

Kompetencia: 

- prehlbovať vzťah k hudbe, 

zladiť pohyby s rytmom 

- naučiť sa zladiť pohyb tela 

s pohybom športového náčinia 

- naučiť sa trpezlivosti 

a kontrolovaniu vlastného 

správania 

1. Rytmická 

gymnastika – 

jednoduché 

tanečné hry 

(Čížiček) 

 

2. Koordinačné 

cvičenia so 

švihadlami, 

relaxačné hry 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

ENV  - vzťah 

k zvieratám,  

starostlivosť 

o zvieratá vo 

voľnej prírode 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 

 

Didaktická hra 
 

- žiak vie na podnet 

vykonávať základné 

polohy a pohyby tela 

a jeho častí 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

základných akrobatických cvičení 

 

- rozvíjať vytrvalosť a silu 

pomocou kondičných cvičení 

 

Kompetencia: 

- mať primerane veku a svojim 

schopnostiam osvojené základné 

lokomócie  ako predpoklady pre 

zvládnutie základných 

gymnastických zručností 

- vedieť používať elementárnu 

terminológiu gymnastických 

polôh, pohybov a cvičení  

1. Športová 

gymnastika – 

nácvik preskoku 

cez kozu 
 

 

2. Kondičné 

cvičenia 

s využitím 

náradia 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ - zásady 

bezpečnosti 

a ochrany 

zdravia, športom 

k zdravému 

spôsobu života 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- rozvíjať silové schopnosti 

a zručnosti 

- precvičovať vytrvalosť, 

odrazové a synchronizačné 

schopnosti 

 

Kompetencia: 

- naučiť sa rôzne variácie skokov 

cez švihadlo 

- vedieť sa orientovať vo 

vyhradenom priestore 

- naučiť sa trpezlivosti 

a kontrolovaniu vlast. správania 

1. Prípravné 

cviky s plnými 

loptami 
 

 

2. Kondičné 

cvičenia  so 

švihadlami 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

MUV - úcta k 

iným, k ich 

limitom 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



I. 

 

2. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

základných akrobatických cvičení 
 

- rozvíjať rytmické cítenie a 

pohybovú kultúru 
 

Kompetencia: 

- prehlbovať vzťah k hudbe, 

zladiť pohyby s rytmom 

- naučiť sa zladiť pohyb tela 

s pohybom športového náčinia 

- pracovať na kultivovanom 

prejave jednotlivca  

1. Športová 

gymnastika, 

priestorová 

orientácia 
 

2. Rytmická 

gymnastika, 

tanečné  kroky 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

ENV - estetické 

vnímanie prírody 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie rozlíšiť i 

pomenovať 

osvojované 

gymnastické cvičenia 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- rozvíjať silu a dynamiku 

horných končatín  

 

-  rozvíjať rytmické cítenie a 

pohybovú kultúru 

 

Kompetencia: 

- naučiť sa správne používať 

športové náčinie 

- prehlbovať estetické a rytmické 

cítenie 

- dodržiavať zásady slušného 

správania v kolektíve 

1. Prípravné 

cvičenia s plnými 

loptami 
 

 

2. Rytmická 

gymnastika, tanec 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OSR - adekvátne 

reagovať pri 

víťazstve i prijať 

prehru s uznaním 

kvalít súpera 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie samostatne 

vykonať na 

primeranej estetickej 

úrovni ukážky 

základných 

tanečných krokov  

(prísunný, poskočný, 

premenný). 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

4. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

a rovnováhu v rôznych polohách 

 

- osvojiť si základné prvky ľahkej 

atletiky 

- vedieť reagovať na povely 

 

Kompetencia: 

- vedieť správne používať 

športové náradie 

- rozvíjať metódu správneho 

hádzania a chytania lopty 

- poznať správnu techniku 

jednoduchých cvičení, pohybov 

i nadväzovaných pohybových 

motívov tanca, rytmiky a tvorivej 

dramatiky 

1. Koordinačné 

cvičenia na 

lavičkách 
 

 

2. Pohybové hry s 

loptami - veľká 

štafeta s loptou 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OŽZ -  význam 

hier pre zdravie, 

zábavu a 

psychické 

uvoľnenie 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

Didaktická hra 

- žiak vie zladiť 

chôdzu a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom,   

iným zvukovým 

signálom a hudbou 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



II. 

 

1. 

- precvičovať pohybové cvičenia 

so zameraním na silu, dynamiku 

a pozornosť  

 

- rozvíjať metódu správneho 

hádzania a chytania lopty 

 

Kompetencia: 

- byť aktívny pri úlohách 

vyplývajúcich z pravidiel hry  

- prejavovať schopnosť 

spolupracovať 

- dodržiavať dohodnuté pravidlá 

 

1. Pohybové hry 

zamerané na 

rozvoj silových 

schopností 

 

 

2. Základy 

športových hier - 

vedenie lopty 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

ENV - ochrana 

lesov, pohyb na 

čerstvom 

vzduchu 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie vysvetliť a 

v praxi dodržiavať 

pravidlá osvojených   

a najpoužívanejších 

pohybových hier 

- vymenovať a v 

praxi uplatňovať 

zásady korektného  

súťaženia v duchu 

fair-play 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- vedieť improvizovať pohybmi 

podľa hudby 

- rozvíjať koordináciu 

a obratnosť žiakov 

 

- naučiť sa základné prvky 

športovej gymnastiky 

 

Kompetencia: 

- uplatniť základné lokomócie, 

poradové cvičenia i gymnastické 

zručnosti v hrách, súťažiach a 

iných pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 

1. Rytmická 

gymnastika 

 

 

2. Základy 

športovej 

gymnastiky - 

váľanie bokom na 

rovine 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

MUV - úcta k 

iným, k ich 

limitom 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie použiť 

základné povely i 

správne na ne 

reagovať pohybom 

-organizovať nástup 

žiakov a podať 

hlásenie učiteľovi  

pri nástupe na úvod 

vyučovacej hodiny 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

s dôrazom na vytrvalosť 

 

- naučiť sa základné prvky 

športovej gymnastiky 

 

Kompetencia: 

- uplatniť základné lokomócie, 

poradové cvičenia i gymnastické 

zručnosti v hrách, súťažiach a 

iných pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 
 

1. Pohybové hry 

na rozvoj 

vytrvalostných 

schopností  

 

2. Základy 

športovej 

gymnastiky -  

preval vzad do 

ľahu znožmo, 

skrčmo a späť  

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ – význam 

bezpečnosti na 

športoviskách 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie rozlíšiť i 

pomenovať 

osvojované 

gymnastické cvičenia 

- vie poskytnúť 

dopomoc 

spolužiakom pri 

základných  

akrobatických 

cvičeniach 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        



 

4. 

- rozvíjať rýchlosť, obratnosť 

a orientáciu vo vyhradenom 

priestore 

 

- naučiť sa základné prvky 

športovej gymnastiky 

 

Kompetencia: 

- uplatniť základné lokomócie, 

poradové cvičenia i gymnastické 

zručnosti v hrách, súťažiach a 

iných pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 

 

1. Pohybové hry. 

Štafetové hry 

s prenášaním 

drobných 

predmetov 
  

2. Základy 

športovej 

gymnastiky - 

kotúľ vpred a 

kotúľ vzad 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OŽZ - zásady 

bezpečnosti 

a ochrany 

zdravia, športom 

k zdravému 

spôsobu života 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie primerane 

veku vykonať 

ukážku herných 

činností samostatne  

jednotlivca, po ich 

predchádzajúcom 

pomenovaní 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

        

III. 

 

1. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť  

- vedieť sa prispôsobiť 

podmienkam pri súťažení 

 

- naučiť sa základné prvky 

športovej gymnastiky 

 

Kompetencia: 

- vedieť pomenovať základné 

pohybové zručnosti 

- naučiť sa spolupracovať 

v kolektíve 

- uplatniť základné gymnastické 

zručnosti v hrách 

1. Pohybové hry. 

Kondičné 

cvičenia na 

rebrinách 

 

 

2. Športová 

gymnastika -

zoskoky 

z vyšších plôch 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OSR - nácvik 

sebadisciplíny,for

movať pozitívne 

vzťahy 

v skupinách, 

empatiu 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie vysvetliť a 

v praxi dodržiavať 

pravidlá osvojených   

a najpoužívanejších 

pohybových hier 

 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť  

a výbušnú silu dolných končatín 

 

- rozvíjať rýchlosť a obratnosť pri 

pohybových aktivitách 

 

Kompetencia: 

- dbať na bezpečnosť 

a ohľaduplnosť. Rozvíjať 

vytrvalosť a silu končatín. 

1. Základy 

atletiky – beh cez 

prekážky 

 

2. Koordinačné 

cvičenia s lanom 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

MUV – úcta 

k starším 

a postihnutým 

ľuďom 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie primerane 

veku technicky 

správne skočiť do 

diaľky z miesta  

- ovláda základné 

gymnastické pokyny 

a prvky 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 



 

3. 

- rozvíjať pohyblivosť, obratnosť, 

ohybnosť 

- nácvik správneho držania tela 

 

- rozvíjať rýchlosť, obratnosť 

a orientáciu vo vyhradenom 

priestore 

 

Kompetencia: 

- rozvíjať pohybovú 

predstavivosť 

- dodržiavať zásady bezpečnosti 

- vedieť sa pohybovať 

a orientovať v priestore 

- prehlbovať estetické a rytmické 

cítenie 

1. Športová 

gymnastika - 

nácvik roznožky 
 

 

2. Prípravné 

cvičenia, 

podávanie lôpt 

Kreatívne  

pohybové činnosti 

OSR - obrana 

vlasti (vojaci), 

ľudové tance 

a kroje 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie zladiť 

chôdzu a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom,   

iným zvukovým 

signálom a hudbou 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        

 

4. 

- rozvíjať vytrvalostné pohybové 

schopnosti 

 

- rozvíjať silu horných končatín 

a brušného svalstva 

- osvojiť si cviky na náradí 

 

Kompetencia: 

- vedieť počúvať a reagovať na 

rôzne povely 

- uplatniť základné lokomócie a 

gymnastické zručnosti v rôznych 

pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 

1. Základy 

atletiky –  

vytrvalostný beh 
 

 

2. Športová 

gymnastika –

kotúľ vpred, 

nácvik kotúľa 

vzad 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ -  význam 

hier pre zdravie, 

zábavu a 

psychické 

uvoľnenie 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie súvisle 

bežať v trvaní 8 

minút 

- ovláda základné 

gymnastické prvky 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        

IV. 

 

1. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť   

- precvičovať reakčné schopnosti 

 

- poznať správnu techniku  tanca, 

rytmiky a tvorivej dramatiky 

 

Kompetencia: 

- vedieť počúvať a reagovať na 

rôzne povely 

- uplatniť základné lokomócie a 

gymnastické zručnosti v rôznych 

pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 

1. Atletika – 

krátke behy, 

vysoký štart 

 

 

2. Kondičné 

cvičenia so 

švihadlami. Skok 

z miesta 

Základné 

lokomočné 

pohybové 

zručnosti 

ENV - 

starostlivosť o 

domáce zvieratká 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie použiť 

štartové povely i  

technicky správne na 

ne reagovať 

pohybom 

- žiak vie zladiť 

chôdzu a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom,   

iným zvukovým 

signálom a hudbou 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



 

2. 

- osvojiť si správne držanie tela 

pri rytmickej gymnastike 

- vedieť reagovať na zmenu 

rytmu 

 

- rozvíjať silu horných končatín 

a brušného svalstva 

- osvojiť si cviky na športovom 

náradí 

 

Kompetencia: 

- prehlbovať rytmické a estetické 

cítenie 

- vedieť adekvátne reagovať 

v rôznych situáciách 

- dbať na bezpečnosť pri 

vykonávaní cvičení 
 

1. Rytmická 

gymnastika - 

tanec na hudbu 
 

 

2. Kondičné 

cvičenia na 

rebrinách, 

posilňovacie 

cvičenia 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

OŽZ - 

bezpečnosť pri 

cvičeniach 

s náradím, zásady 

bezpečnosti 

a ochrany zdravia 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie zladiť 

chôdzu a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom,   

iným zvukovým 

signálom a hudbou 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- rozvíjať pohybové zručnosti 

a aktivity 

 

- rozvíjať rýchlosť a obratnosť pri 

pohybových aktivitách  

 

Kompetencia: 

- uplatniť základné lokomócie v 

rôznych pohybových činnostiach 

- vedieť sa pohybovať 

a orientovať v priestore 

- rešpektovať slabších 

spolužiakov, povzbudzovať ich 

k aktivite 

1.Kondičné 

cvičenia na 

rebrinách 

 

 

2. Športové 

pohybové hry 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

MUV – význam 

ľudových tancov, 

zvykov a tradícií 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 

 

Didaktická hra 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        

 

4. 

- precvičovať silu a dynamiku 

horných končatín 

- rozvíjať techniku 

vytrvalostného behu 

 

Kompetencia: 

- vedieť počúvať a reagovať na 

rôzne povely 

- vedieť pomenovať a praktizovať 

základné atletické zručnosti 

- pestovať pevnú vôľu 

1. Atletika – hod 

lopty do diaľky 

a na cieľ 
 

 

2. Atletika – 

vytrvalostný 

voľný beh 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

DOV - 

obozretnosť na 

cestách 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

atletických disciplín 

a cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        



V. 

 

1. 

- rozvíjať pohybové zručnosti a 

spevňovať svalstvo dolných 

končatín 

 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť  

 

Kompetencia: 

- vedieť vykonať povely  

- orientovať sa vo vyhradenom 

priestore 

- rozvíjať základné senzorické, 

motorické zručnosti 

- prehlbovať sociálne 

komunikačné spôsobilosti 

1. Športová 

gymnastika  - 

lavičky  

 

 

2.Kondičné 

cvičenia 

s netradičným 

náčiním - škatule 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OŽZ - význam 

hier pre zdravie, 

zábavu a 

psychické 

uvoľnenie, 

bezpečnosť pri 

cvičeniach s 

náradím 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- precvičovať pohybové zručnosti 

a spevňovať svalstvo dolných 

končatín 

 

- rozvíjať silu, výbušnosť, 

reakčný čas a precvičovať 

atletickú abecedu 

 

Kompetencia: 

- ovládať atletickú abecedu 

- zdokonaľovať estetickosť behu 

- dodržiavať zásady bezpečnosti 

vo vyhradených sektoroch 

- vedieť vykonávať povely 
 

1. Základy 

atletiky - rýchly 

beh (30, 50 

metrov) 

z vysokého štartu 

 

 

2. Kondičné 

cvičenia 

s využitím 

náčinia. Cvičenie 

s dlhým 

švihadlom 

(skákavé koleso) 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OSR - budovanie 

dobrých 

medziľudských 

vzťahov 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

atletických disciplín 

a cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- precvičovať pohybové zručnosti 

a spevňovať svalstvo dolných 

končatín 
 

- rozvíjať silu, výbušnosť, 

reakčný čas a precvičovať 

atletickú abecedu 
 

Kompetencia: 

- ovládať atletickú abecedu 

- zdokonaľovať estetickosť behu 

- vedieť vykonávať povely 

1. Atletika - 

vysoký štart a 

nízky štart 

 

 

2. Rýchly 

a pomalý beh na 

vymedzenej 

dráhe 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

ENV -  význam 

ochrany prírody 

a svojho okolia 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie uviesť a 

vysvetliť základné 

pravidlá samostatne  

osvojovaných 

atletických disciplín 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 



 

4. 

- rozvíjať pohybové zručnosti 

a aktivity 
 

- rozvíjať koordinačné schopnosti 

a silu horných končatín 

 

Kompetencia: 

- učiť sa sociálnym 

komunikačným spôsobilostiam 

- naučiť sa prijať prehru a uznať 

kvality súpera 

- vedieť sa správne orientovať 

v priestore a brať ohľad na 

ostatných súťažiacich 

1. Pohybové hry 

– hry zamerané 

na beh 

(naháňačky) 

 

2. Cvičenie 

s lanom, 

posilňovacie 

cvičenia 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OŽZ - o význame 

hier pre zdravie, 

zábavu a 

psychické 

uvoľnenie, 

bezpečnosť pri 

cvičeniach s 

náradím 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie vysvetliť a 

v praxi dodržiavať 

pravidlá osvojených   

a najpoužívanejších 

pohybových hier 
 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

VI. 

 

1. 

- rozvíjať silu a koordináciu  

horných končatín 

 

- osvojiť si pohybové aktivity 

zamerané na čiastočnú i celkovú 

relaxáciu  

 

Kompetencia: 

- vedieť spolupracovať 

v kolektíve 

- vedieť sa správne orientovať 

v priestore a dodržiavať zásady 

bezpečnosti pri cvičení 

- vnímať význam cieleného 

pohybu pre zdravie (antistresové 

cvičenia) 

1. Kondičné 

cvičenia 

s využitím 

náčinia (súťaže 

s plnými loptami) 

 

2. Hry zamerané 

na upokojenie 

organizmu (hra -  

Čokoláda) 

Psychomotorické 

cvičenia a hry 

OSR - zmysel pre 

fair play a 

spolupatričnosť  

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 

 

 

Didaktická hra 

- žiak vie správne 

pomenovať základné 

polohy tela, druhy 

realizovaných 

cvičení z oblasti 

psychomotoriky 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- zdokonaľovať techniku 

základných gymnastických 

prvkov (kotúľ vpred a vzad) 

- osvojiť si pohybové aktivity 

zamerané na čiastočnú i celkovú 

relaxáciu  

 

Kompetencia: 

- rozvíjať základné lokomčné 

pohyby a gymnastické schopnosti  

- upevňovať pozitívny vzťah 

k pohybovým aktivitám a športu 

- vnímať význam cieleného 

pohybu pre zdravie (antistresové 

cvičenia) 

1. Športová 

gymnastika – 

kotúľ vpred a 

vzad 

 

2. Relaxačné 

cvičenia  

s riekankami (hra 

- Čo videlo 

slniečko) 

Psychomotorické 

cvičenia a hry 

OŽZ -  radosť 

z pohybu, 

športovania 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 

 

 

Didaktická hra 

- žiak ovláda správne 

základné polohy tela,  

vykonáva 

psychomotorické 

cvičenia v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



 

3. 

- precvičovať techniku 

vytrvalostného behu 

 

- rozvíjať bežecké a orientačné 

schopnosti 

- zdokonaľovať sa v ovládaní 

základov bežeckej abecedy 

 

Kompetencia: 

- upevňovať si morálno-vôľové 

vlastnosti 

- vedieť dodržiavať zásady 

slušného správania 

- ctiť si pravidlá fair play, vedieť 

prijať prehru a uznať kvality 

súpera 

- vedieť sa orientovať vo 

vyznačenom priestore 

1. Atletika – 

vytrvalostný beh 

 

 

 

 

2. Kondičné 

cvičenia s 

využitím náradia.  

Súťaže 

s využitím 

lavičiek. 

Štafetové súťaže 

v behu 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

MED - hra na 

reportéra 

športových 

prenosov 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie vysvetliť a 

v praxi dodržiavať 

pravidlá osvojených 

samostatne  

a najpoužívanejších 

pohybových hier.  

- vymenovať a v 

praxi uplatňovať 

zásady korektného 

samostatne  

súťaženia v duchu 

fair-play 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

4. 

- precvičovať ovládanie povelov 

a techniku krátkych behov 

 

- nacvičovať techniku hodu 

loptou 
 

Kompetencia: 

- dodržiavať zásady bezpečnosti 

na športovisku 

- prehlbovať vzťah k aktívnemu 

pohybu, prírode a športu 

- vedieť sa ohodnotiť a správne 

prijať kritiku 

1. Základy 

atletiky – krátky 

beh, hod 

loptičkou 

 

 

2. Hodnotenie 

celoročnej 

aktivity detí 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OSR - budovanie 

dobrých 

medziľudských 

vzťahov 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie primerane 

veku, technicky 

správne hodiť  

kriketovú loptičku 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet: Telesná výchova  -   3. ročník               TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN                 

Časová dotácia: 2 hodiny týždenne 

 
Čas. 

rozvrh 
Ciele a kľúčové kompetencie Tematický celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy hodnotenia Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. 

 

1. 

- vedieť správne nastúpiť podľa 

povelov vyučujúceho a 

orientovať sa v telocvični 
 

- zistiť hmotnosť a výšku žiakov 

 

Kompetencia: 

- ovládať základné pojmy, nástup, 

hlásenie, základné lokomočné 

pohyby 

1. Poradové 

a organizačné 

cvičenia 

 

2. Váženie a 

meranie 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ -  pozitívne 

vnímať základné 

zručnosti ako 

súčasť  

upevňovania si 

zdravia, 

bezpečnosť pri 

hrách 

Motivačný rozhovor 

Hravé aktivity 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 

 

 

-žiak vie organizovať 

nástup žiakov a 

podať hlásenie 

učiteľovi  

pri nástupe na úvod 

vyučovacej hodiny  

- žiak pozná a vie  

pomenovať základné 

lokomócie 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2. 

- byť aktívny v hre, 

spolupracovať, dodr-žiavať 

pravidlá, tech-nicky správne 

mani-pulovať s náčiním, kultúrne 

správanie sa na šport. podujatiach   

 

- získať elementárne pohybové 

zručnosti  

 

Kompetencia: 

- poznať osobné, sociálne, 

občianske spôsobilosti 

- kontrola vlastného konania 

- poznať pojmy čiara, značka, 

priestor 

1. Prípravné, 

kondičné, 

kompenzačné    

cvičenia 
 

2. Prípravné 

cvičenia . 

základné pojmy,    

kruhové hry 

 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

DOV – 

dodržiavanie 

pravidiel cestnej 

premávky 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak pozná zásady 

bezpečného pohybu 

v telocvični 

- žiak pozná a vie  

pomenovať základné 

lokomócie 

Slovná, motivačná 1 

 

 

1 

 

 

3. 

- poznať význam hier (pre zábavu 

a zdravie) 

- aplikovať v hre dohodnuté 

pravidlá 

 

Kompetencia:  
- byť aktívny pri úlohách 

vyplývajúcich z pravidiel hry  

- prejavovať schopnosť spolupr. 

- dodržiavať dohodnuté pravidlá, 

technicky správne manipulovať 

s náčiním a pohybovať sa s ním 

-odhadovať pohyb náčinia a 

prispôsobiť mu vlastný pohyb  

1. Atletika – 

prípravné hry 
 

2. Kondičné 

cvičenia 

s lavičkami na 

šírku 

 

Relaxačné 

cvičenia 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OSR - nácvik 

sebadisciplíny 

a dodržovania 

určených 

pravidiel 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 

 

Didaktická hra 

-  žiak ovláda 

základné atletické 

prvky a vie 

manipulovať s 

náradím 

Slovná, motivačná 1 

 

 

1 

 



 

4. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť, 

základy psychomotorických  

zručností 

 

- rozvíjať silu, vytrvalosť, 

rýchlosť, obratnosť 

 

Kompetencia: 

-odhadovať pohyb náčinia a 

prispôsobiť mu vlastný pohyb 

v rôznych situáciách a obmenách 

 

1. Prípravné 

cvičenia 

s lavičkami a na      

lavičkách 

 

2. Pohybové hry 

– kombinácia 

pohybových 

schopností, vpred 

alebo späť 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OSR – 

dodržiavať 

zásady 

bezpečnosti na 

športoviskách 

Výklad, rozhovor, 

riešenie úloh. 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak pozná zásady 

bezpečného pohybu 

v telocvični 

- žiak pozná a vie  

pomenovať základné 

lokomócie 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

X. 

 

1. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

 

- primerane veku realizovať 

aktivity v prírode 

 

Kompetencia: 

- byť aktívny pri zadaných  

úlohách  

- vedieť reagovať na povely  

1. Prípravné 

cvičenia 

s loptami, 

kondičné cvičenia 

s plnými loptami  

 

2. Aktivity v 

prírode a sezónne 

pohybové činn. 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

 

Pohyb v jesennej 

prírode 

ENV -  vnímať 

krásy jesennej 

prírody, 

ochraňovať 

životné prostredie 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

-  žiak ovláda 

základné atletické 

prvky a vie 

manipulovať s 

náradím 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

a rýchlosť reakcie 

 

- rozvíjať rytmické cítenie a 

priestorovú orientáciu 

 

Kompetencia: 

- spôsobilosť učiť sa učiť sa 

- spracovať získané informácie  

- rozvíjať matem. gramotnosť 

- rozvíjať logické a priestorové 

myslenie 

1. Atletika -  

nácvik rýchleho 

behu, vysoký 

štart  
 

2. Rytmická 

gymnastika + hry 

na  naháňačky 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

 

 

DOV - 

bezpečnosť  na 

vlakovej stanici 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 

 

Didaktická hra 
 

-  žiak ovláda 

základné atletické 

prvky  

- vie zladiť pohyby, 

chôdzu, skoky a beh 

s rytmom 

navodeným 

potleskom, 

zvukovým signálom, 

hudbou  

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

a psychomotorické zručnosti 
 

- precvičovať orientáciu a pohyb 

v priestore  

 

Kompetencia:  
- prejavovať pozitívny postoj k 

herným činnostiam 

- pomenovať a ukázať základné 

polohy tela, radosť z pohybu 

1. Kondičné 

cvičenia – beh , 

prekážky, držanie 

tela  

 

2. Koordinačné 

cvičenia a hry 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

 

Psychomotorické 

cvičenia a hry 

OSR – 

upevňovanie 

vytrvalosti a 

húževnatosti 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie uplatniť 

základné lokomócie, 

i gymnastické zruč. 

 

Mať osvojené               

správne držanie a 

vnímanie svojho tela, 

vedieť aplikovať 

škálu cvič. 

zameraných na 

koordináciu  

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



 

4. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

a psychomotorické schopnosti 

 

- precvičovať základné 

gymnastické prvky  

 

Kompetencia: 

- osvojovať si získané poznatky  

- rozvíjať osobné, sociálne a 

občianske spôsobilosti 

- prehlbovať medziľudské vzťahy 

 

1. Atletika – skok 

z miesta 

 

 

2. Športová 

gymnastika – stoj 

na lopatkách 

s oporou v 

bokoch 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OŽZ - 

bezpečnosť pri 

vykonávaní 

športových 

aktivít 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie uplatniť 

základné lokomócie, 

poradové cvičenia i 

gymnastické 

zručnosti v hrách, 

súťažiach a iných 

pohybových 

činnostiach 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 

XI. 

 

1. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

zameranú na sila rúk 

 

- precvičovanie obratnosti a 

koordinačných schopností 

 

Kompetencia: 

- osvojiť si rôzne spôsoby 

manipulácie s náčiním  

- vedieť technicky správne 

manipulovať s náčiním  

- odhadovať veľkosť náčinia a 

prispôsobiť mu vlastný pohyb v 

rôznych situáciách a obmenách 

1. Prípravné a 

kondičné cvičenia 

(šplh na tyči, 

švédska debna) 

 

2. Pohybové hry 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

ENV - ochrana 

prírody, význam 

vody 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom, samostatná 

práca žiakov 

- žiak vie na podnet 

vykonávať základné 

polohy a pohyby tela 

a jeho častí 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- rozvíjať základné gymnastické 

akrobatické prvky  

 

- rozvíjať vytrvalostné schopnosti 

a základné lokomočné pohyby  

 

Kompetencia: 

- kontrolovať vlastné konanie 

a sebadisciplínu 

- pracovať jednotlivo 

a v skupinách 

- pracovať na vytrvalosti a 

cieľavedomosti  

1. Základy 

športovej 

gymnastiky - 

akrobatické 

kombinácie z 

kotúľov, stojok, 

obratov 

 

 

2. Kondičné 

cvičenia s 

lavičkami 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ - 

starostlivosť o 

svoje zdravie 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie zladiť 

pohyby, chôdzu, 

skoky a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom, 

zvukovým signálom, 

hudbou 

- vie dodržiavať 

bezpečnosť pri práci 

s náradím 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 



 

3. 

- rozvíjať rýchlosť a obratnosť pri 

pohybových aktivitách 
 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

na lavičkách 

- precvičovať pozorovacie 

schopnosti a orientáciu v 

priestore  
 

Kompetencia: 

- rozvíjať u žiakov odvahu 

- rozoznať nebezpečenstvo 

a riziká pri cvičení 

- prehlbovať kladný vzťah 

k estetike pohybu 

 

1. Pohybové hry 

na rozvoj 

hádzania, 

chytania a 

rýchleho behu 

 

 

2. Rytmika 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

 

 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

OSR -  nácvik 

sebadisciplíny, 

kamarátstvo pri 

hrách 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení a tanečných 

prvkov v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 

 

4. 

- rozvíjať pohyblivosť, obratnosť, 

ohybnosť. 

- nacvičovať správneho držania 

tela  

- vedieť aplikovať škálu cvičení 

zameraných  na relaxáciu ako 

zákl. sebapoznania, sebadôvery 
 

Kompetencia: 

- rozvíjať elementárne zručnosti z 

akrobacie ako predpokladu pre 

zvládnutie základných gym.zruč. 

- vedieť sa naučiť sústredene 

načúvať povelom vyučujúceho 

1. Šplh na tyči, na 

lane, na inom 

vhodnom náradí 

 

 

2. Relaxačné 

cvičenia a hry 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry  
 

Psychomotorické 

cvičenia a hry 

OŽZ - zásady 

bezpečnosti 

a ochrany 

zdravia, športom 

k zdravému 

spôsobu života 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

- žiak má radosť z 

pohybu 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

XII. 

 

1. 

- rozvíjať rytmické cítenie a 

pohybovú kultúru 

 

- naučiť sa správne používať 

športové náčinie 

- precvičovať základné 

lokomočné pohyby 

 

Kompetencia: 

- prehlbovať vzťah k hudbe, 

zladiť pohyby s rytmom 

- naučiť sa zladiť pohyb tela 

s pohybom športového náčinia 

- naučiť sa trpezlivosti 

a kontrolovaniu vlastného 

správania 

1. Rytmická 

gymnastika – 

jednoduché 

tanečné hry 

(Čížiček) 

 

2. Koordinačné 

cvičenia so 

švihadlami, 

relaxačné hry 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

 

 

 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

 

ENV  - vzťah 

k zvieratám,  

starostlivosť 

o zvieratá vo 

voľnej prírode 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 

 

Didaktická hra 
 

- žiak vie na podnet 

vykonávať základné 

polohy a pohyby tela 

a jeho častí 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 



 

2. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

základných akrobatických cvičení 

 

- rozvíjať vytrvalosť a silu 

pomocou kondičných cvičení 

 

Kompetencia: 

- mať primerane veku a svojim 

schopnostiam osvojené základné 

lokomócie  ako predpoklady pre 

zvládnutie základných 

gymnastických zručností 

- vedieť používať elementárnu 

terminológiu gymnastických 

polôh, pohybov a cvičení  

1. Športová 

gymnastika – 

nácvik preskoku 

cez kozu 
 

 

2. Kondičné 

cvičenia 

s využitím 

náradia 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ - zásady 

bezpečnosti 

a ochrany 

zdravia, športom 

k zdravému 

spôsobu života 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- rozvíjať silové schopnosti 

a zručnosti 

- precvičovať vytrvalosť, 

odrazové a synchronizačné 

schopnosti 

 

Kompetencia: 

- naučiť sa rôzne variácie skokov 

cez švihadlo 

- vedieť sa orientovať vo 

vyhradenom priestore 

- naučiť sa trpezlivosti 

a kontrolovaniu vlast. správania 

1. Prípravné 

cviky s plnými 

loptami 
 

 

2. Kondičné 

cvičenia  so 

švihadlami 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

MUV - úcta k 

iným, k ich 

limitom 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

I. 

 

2. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

základných akrobatických cvičení 
 

- rozvíjať rytmické cítenie a 

pohybovú kultúru 
 

Kompetencia: 

- prehlbovať vzťah k hudbe, 

zladiť pohyby s rytmom 

- naučiť sa zladiť pohyb tela 

s pohybom športového náčinia 

- pracovať na kultivovanom 

prejave jednotlivca  

1. Športová 

gymnastika, 

priestorová 

orientácia 
 

2. Rytmická 

gymnastika, 

tanečné  kroky 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

ENV - estetické 

vnímanie prírody 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie rozlíšiť i 

pomenovať 

osvojované 

gymnastické cvičenia 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



 

3. 

- primerane veku realizovať 

aktivity v prírode 

 

-  rozvíjať rytmické cítenie a 

pohybovú kultúru 

 

Kompetencia: 

- naučiť sa správne používať 

športové náčinie 

- prehlbovať estetické a rytmické 

cítenie 

- dodržiavať zásady slušného 

správania v kolektíve 

1. Pohyb v 

zimnej prírode 
 

 

2. Rytmická 

gymnastika, tanec 

Aktivity v prírode 

a sezónne 

pohybové činnosti 

 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OSR - adekvátne 

reagovať pri 

víťazstve i prijať 

prehru s uznaním 

kvalít súpera 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak sa vie 

bezpečne sánkovať, 

kĺzať, stavať stavby 

zo snehu 

 

 - žiak vie 

samostatne vykonať 

na primeranej 

estetickej úrovni 

ukážky základných 

tanečných krokov  

(prísunný, poskočný, 

premenný) 

 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

4. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

a rovnováhu v rôznych polohách 

 

- osvojiť si základné prvky ľahkej 

atletiky 

- vedieť reagovať na povely 

 

Kompetencia: 

- vedieť správne používať 

športové náradie 

- rozvíjať metódu správneho 

hádzania a chytania lopty 

- poznať správnu techniku 

jednoduchých cvičení, pohybov 

i nadväzovaných pohybových 

motívov tanca, rytmiky a tvorivej 

dramatiky 

1. Koordinačné 

cvičenia na 

lavičkách 
 

 

2. Pohybové hry s 

loptami - veľká 

štafeta s loptou 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OŽZ -  význam 

hier pre zdravie, 

zábavu a 

psychické 

uvoľnenie 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

Didaktická hra 

- žiak vie zladiť 

chôdzu a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom,   

iným zvukovým 

signálom a hudbou 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

II. 

 

1. 

- precvičovať pohybové cvičenia 

so zameraním na silu, dynamiku 

a pozornosť  

 

- rozvíjať metódu správneho 

hádzania a chytania lopty 

 

Kompetencia: 

- byť aktívny pri úlohách 

vyplývajúcich z pravidiel hry  

- prejavovať schopnosť 

spolupracovať 

- dodržiavať dohodnuté pravidlá 

 

1. Pohybové hry 

zamerané na 

rozvoj silových 

schopností 

 

 

2. Základy 

športových hier - 

vedenie lopty 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

ENV - ochrana 

lesov, pohyb na 

čerstvom 

vzduchu 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie vysvetliť a 

v praxi dodržiavať 

pravidlá osvojených   

a najpoužívanejších 

pohybových hier 

- vymenovať a v 

praxi uplatňovať 

zásady korektného  

súťaženia v duchu 

fair-play 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 



 

2. 

- vedieť improvizovať pohybmi 

podľa hudby 

- rozvíjať koordináciu 

a obratnosť žiakov 

 

- naučiť sa základné prvky 

športovej gymnastiky 

 

Kompetencia: 

- uplatniť základné lokomócie, 

poradové cvičenia i gymnastické 

zručnosti v hrách, súťažiach a 

iných pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 

1. Rytmická 

gymnastika 

 

 

2. Základy 

športovej 

gymnastiky - 

váľanie bokom na 

rovine 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

MUV - úcta k 

iným, k ich 

limitom 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie použiť 

základné povely i 

správne na ne 

reagovať pohybom 

-organizovať nástup 

žiakov a podať 

hlásenie učiteľovi  

pri nástupe na úvod 

vyučovacej hodiny 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

s dôrazom na vytrvalosť 

 

- naučiť sa základné prvky 

športovej gymnastiky 

 

Kompetencia: 

- uplatniť základné lokomócie, 

poradové cvičenia i gymnastické 

zručnosti v hrách, súťažiach a 

iných pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 
 

1. Pohybové hry 

na rozvoj 

vytrvalostných 

schopností  

 

2. Základy 

športovej 

gymnastiky -  

preval vzad do 

ľahu znožmo, 

skrčmo a späť  

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ – význam 

bezpečnosti na 

športoviskách 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie rozlíšiť i 

pomenovať 

osvojované 

gymnastické cvičenia 

- vie poskytnúť 

dopomoc 

spolužiakom pri 

základných  

akrobatických 

cvičeniach 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        

 

4. 

- rozvíjať rýchlosť, obratnosť 

a orientáciu vo vyhradenom 

priestore 

 

- naučiť sa základné prvky 

športovej gymnastiky 

 

Kompetencia: 

- uplatniť základné lokomócie, 

poradové cvičenia i gymnastické 

zručnosti v hrách, súťažiach a 

iných pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 

 

1. Pohybové hry. 

Štafetové hry 

s prenášaním 

drobných 

predmetov 
  

2. Základy 

športovej 

gymnastiky - 

kotúľ vpred a 

kotúľ vzad 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OŽZ - zásady 

bezpečnosti 

a ochrany 

zdravia, športom 

k zdravému 

spôsobu života 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie primerane 

veku vykonať 

ukážku herných 

činností samostatne  

jednotlivca, po ich 

predchádzajúcom 

pomenovaní 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

        



III. 

 

1. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť  

- vedieť sa prispôsobiť 

podmienkam pri súťažení 

 

- naučiť sa základné prvky 

športovej gymnastiky 

 

Kompetencia: 

- vedieť pomenovať základné 

pohybové zručnosti 

- naučiť sa spolupracovať 

v kolektíve 

- uplatniť základné gymnastické 

zručnosti v hrách 

1. Pohybové hry. 

Kondičné 

cvičenia na 

rebrinách 

 

 

2. Športová 

gymnastika -

zoskoky 

z vyšších plôch 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OSR - nácvik 

sebadisciplíny,for

movať pozitívne 

vzťahy 

v skupinách, 

empatiu 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie vysvetliť a 

v praxi dodržiavať 

pravidlá osvojených   

a najpoužívanejších 

pohybových hier 

 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť  

a výbušnú silu dolných končatín 

 

- mať primerane veku osvojené 

zákl.zručnosti z turistiky, vedieť 

ich aplikovať v živote i v športe 

 

Kompetencia: 

- dbať na bezpečnosť 

a ohľaduplnosť. Rozvíjať 

vytrvalosť a silu končatín. 

1. Základy 

atletiky – beh cez 

prekážky 

 

 

 

2. Pohyb v jarnej 

prírode 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

 

Aktivity v prírode 

a sezónne 

pohybové činnosti 

MUV – úcta 

k starším 

a postihnutým 

ľuďom 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie primerane 

veku technicky 

správne skočiť do 

diaľky z miesta  

- vie uplatniť prvky 

sezónnych 

pohybových činností 

v hrách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- rozvíjať pohyblivosť, obratnosť, 

ohybnosť 

- nácvik správneho držania tela 

 

- rozvíjať rýchlosť, obratnosť 

a orientáciu vo vyhradenom 

priestore 

 

Kompetencia: 

- rozvíjať pohybovú 

predstavivosť 

- dodržiavať zásady bezpečnosti 

- vedieť sa pohybovať 

a orientovať v priestore 

- prehlbovať estetické a rytmické 

cítenie 

1. Športová 

gymnastika - 

nácvik roznožky 
 

 

2. Prípravné 

cvičenia, 

podávanie lôpt 

Kreatívne  

pohybové činnosti 

OSR - obrana 

vlasti (vojaci), 

ľudové tance 

a kroje 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie zladiť 

chôdzu a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom,   

iným zvukovým 

signálom a hudbou 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        



 

4. 

- rozvíjať vytrvalostné pohybové 

schopnosti 

 

- rozvíjať silu horných končatín 

a brušného svalstva 

- osvojiť si cviky na náradí 

 

Kompetencia: 

- vedieť počúvať a reagovať na 

rôzne povely 

- uplatniť základné lokomócie a 

gymnastické zručnosti v rôznych 

pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 

1. Základy 

atletiky –  

vytrvalostný beh 
 

 

2. Športová 

gymnastika –

kotúľ vpred, 

nácvik kotúľa 

vzad 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ -  význam 

hier pre zdravie, 

zábavu a 

psychické 

uvoľnenie 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie súvisle 

bežať v trvaní 8 

minút 

- ovláda základné 

gymnastické prvky 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        

IV. 

 

1. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť   

- precvičovať reakčné schopnosti 

 

- poznať správnu techniku  tanca, 

rytmiky a tvorivej dramatiky 

 

Kompetencia: 

- vedieť počúvať a reagovať na 

rôzne povely 

- uplatniť základné lokomócie a 

gymnastické zručnosti v rôznych 

pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 

1. Atletika – 

krátke behy, 

vysoký štart 

 

 

2. Kondičné 

cvičenia so 

švihadlami. Skok 

z miesta 

Základné 

lokomočné 

pohybové 

zručnosti 

ENV - 

starostlivosť o 

domáce zvieratká 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie použiť 

štartové povely i  

technicky správne na 

ne reagovať 

pohybom 

- žiak vie zladiť 

chôdzu a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom,   

iným zvukovým 

signálom a hudbou 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- osvojiť si správne držanie tela 

pri rytmickej gymnastike 

- vedieť reagovať na zmenu 

rytmu 

 

- rozvíjať silu horných končatín 

a brušného svalstva 

- osvojiť si cviky na športovom 

náradí 

 

Kompetencia: 

- prehlbovať rytmické a estetické 

cítenie 

- vedieť adekvátne reagovať 

v rôznych situáciách 

- dbať na bezpečnosť pri cvičení 

1. Rytmická 

gymnastika - 

tanec na hudbu 
 

 

2. Kondičné 

cvičenia na 

rebrinách, 

posilňovacie 

cvičenia 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

OŽZ - 

bezpečnosť pri 

cvičeniach 

s náradím, zásady 

bezpečnosti 

a ochrany zdravia 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie zladiť 

chôdzu a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom,   

iným zvukovým 

signálom a hudbou 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



 

3. 

- rozvíjať pohybové zručnosti 

a aktivity 

 

- rozvíjať rýchlosť a obratnosť pri 

pohybových aktivitách  

 

Kompetencia: 

- uplatniť základné lokomócie v 

rôznych pohybových činnostiach 

- vedieť sa pohybovať 

a orientovať v priestore 

- rešpektovať slabších 

spolužiakov, povzbudzovať ich 

k aktivite 

1.Kondičné 

cvičenia na 

rebrinách 

 

 

2. Športové 

pohybové hry 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

MUV – význam 

ľudových tancov, 

zvykov a tradícií 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 

 

Didaktická hra 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        

 

4. 

- precvičovať silu a dynamiku 

horných končatín 

- rozvíjať techniku 

vytrvalostného behu 

 

Kompetencia: 

- vedieť počúvať a reagovať na 

rôzne povely 

- vedieť pomenovať a praktizovať 

základné atletické zručnosti 

- pestovať pevnú vôľu 

1. Atletika – hod 

lopty do diaľky 

a na cieľ 
 

 

2. Atletika – 

vytrvalostný 

voľný beh 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

DOV - 

obozretnosť na 

cestách 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

atletických disciplín 

a cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        

V. 

 

1. 

- rozvíjať pohybové zručnosti a 

spevňovať svalstvo dolných 

končatín 

 

- rozvíjať tanečnú gramotnosť  

 

Kompetencia: 

- vedieť vykonať povely  

- orientovať sa vo vyhradenom 

priestore 

- rozvíjať základné senzorické, 

motorické zručnosti 

- prehlbovať sociálne 

komunikačné spôsobilosti 

1. Športová 

gymnastika  - 

lavičky  

 

 

2. Tanečná 

tvorivosť 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

 

Kreatívne 

a estetické 

pohybové činnosti 

OŽZ - význam 

hier pre zdravie, 

zábavu a 

psychické 

uvoľnenie, 

bezpečnosť pri 

cvičeniach s 

náradím 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie zákl. 

lokomócií i zákl. 

akrobatických cvič.v 

rôznych obmenách 

- uplatniť prvky 

rytmiky a tanca v 

hudobno-

pohybových,                         

tanečných a 

dramatických hrách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



 

2. 

- precvičovať pohybové zručnosti 

a spevňovať svalstvo dolných 

končatín 

 

- rozvíjať silu, výbušnosť, 

reakčný čas a precvičovať 

atletickú abecedu 

 

Kompetencia: 

- ovládať atletickú abecedu 

- zdokonaľovať estetickosť behu 

- dodržiavať zásady bezpečnosti 

vo vyhradených sektoroch 

- vedieť vykonávať povely 
 

1. Základy 

atletiky - rýchly 

beh (30, 50 

metrov) 

z vysokého štartu 

 

 

2. Kondičné 

cvičenia 

s využitím 

náčinia. Cvičenie 

s dlhým 

švihadlom 

(skákavé koleso) 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OSR - budovanie 

dobrých 

medziľudských 

vzťahov 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

atletických disciplín 

a cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- precvičovať pohybové zručnosti 

a spevňovať svalstvo dolných 

končatín 
 

- rozvíjať silu, výbušnosť, 

reakčný čas a precvičovať 

atletickú abecedu 
 

Kompetencia: 

- ovládať atletickú abecedu 

- zdokonaľovať estetickosť behu 

- vedieť vykonávať povely 

1. Atletika - 

vysoký štart a 

nízky štart 

 

 

2. Rýchly 

a pomalý beh na 

vymedzenej 

dráhe 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

ENV -  význam 

ochrany prírody 

a svojho okolia 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie uviesť a 

vysvetliť základné 

pravidlá samostatne  

osvojovaných 

atletických disciplín 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 

 

4. 

- rozvíjať pohybové zručnosti 

a aktivity 
 

- rozvíjať koordinačné schopnosti 

a silu horných končatín 

 

Kompetencia: 

- učiť sa sociálnym 

komunikačným spôsobilostiam 

- naučiť sa prijať prehru a uznať 

kvality súpera 

- vedieť sa správne orientovať 

v priestore a brať ohľad na 

ostatných súťažiacich 

1. Pohybové hry 

– hry zamerané 

na beh 

(naháňačky) 

 

2. Cvičenie 

s lanom, 

posilňovacie 

cvičenia 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OŽZ - o význame 

hier pre zdravie, 

zábavu a 

psychické 

uvoľnenie, 

bezpečnosť pri 

cvičeniach s 

náradím 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie vysvetliť a 

v praxi dodržiavať 

pravidlá osvojených   

a najpoužívanejších 

pohybových hier 
 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



VI. 

 

1. 

- rozvíjať silu a koordináciu  

horných končatín 

 

- osvojiť si pohybové aktivity 

zamerané na čiastočnú i celkovú 

relaxáciu  

 

Kompetencia: 

- vedieť spolupracovať 

v kolektíve 

- vedieť sa správne orientovať 

v priestore a dodržiavať zásady 

bezpečnosti pri cvičení 

- vnímať význam cieleného 

pohybu pre zdravie (antistresové 

cvičenia) 

1. Kondičné 

cvičenia 

s využitím 

náčinia (súťaže 

s plnými loptami) 

 

2. Hry zamerané 

na upokojenie 

organizmu (hra -  

Čokoláda) 

Psychomotorické 

cvičenia a hry 

OSR - zmysel pre 

fair play a 

spolupatričnosť  

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 

 

 

Didaktická hra 

- žiak vie správne 

pomenovať základné 

polohy tela, druhy 

realizovaných 

cvičení z oblasti 

psychomotoriky 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- zdokonaľovať techniku 

základných gymnastických 

prvkov (kotúľ vpred a vzad) 

- osvojiť si pohybové aktivity 

zamerané na čiastočnú i celkovú 

relaxáciu  

 

Kompetencia: 

- rozvíjať základné lokomčné 

pohyby a gymnastické schopnosti  

- upevňovať pozitívny vzťah 

k pohybovým aktivitám a športu 

- vnímať význam cieleného 

pohybu pre zdravie (antistresové 

cvičenia) 

1. Športová 

gymnastika – 

kotúľ vpred a 

vzad 

 

2. Relaxačné 

cvičenia  

s riekankami (hra 

- Čo videlo 

slniečko) 

Psychomotorické 

cvičenia a hry 

OŽZ -  radosť 

z pohybu, 

športovania 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 

 

 

Didaktická hra 

- žiak ovláda správne 

základné polohy tela,  

vykonáva 

psychomotorické 

cvičenia v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- precvičovať techniku 

vytrvalostného behu 

 

- rozvíjať bežecké a orientačné 

schopnosti 

- zdokonaľovať sa v ovládaní 

základov bežeckej abecedy 

 

Kompetencia: 

- upevňovať si morálno-vôľové 

vlastnosti 

- vedieť dodržiavať zásady 

slušného správaniaa fair play  

- vedieť sa orientovať v priestore 

1. Atletika – 

vytrvalostný beh 

 

 

 

 

2. Kondičné 

cvičenia s 

využitím náradia.  

Súťaže 

s využitím 

lavičiek. 

Štafetové súťaže 

v behu 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

MED - hra na 

reportéra 

športových 

prenosov 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie vysvetliť a 

v praxi dodržiavať 

pravidlá osvojených 

samostatne  

a najpoužívanejších 

pohybových hier.  

- vymenovať a v 

praxi uplatňovať 

zásady korektného 

samostatne  

súťaženia v duchu 

fair-play 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 



 

4. 

- precvičovať ovládanie povelov 

a techniku krátkych behov 

 

- nacvičovať techniku hodu 

loptou 
 

Kompetencia: 

- dodržiavať zásady bezpečnosti 

na športovisku 

- prehlbovať vzťah k aktívnemu 

pohybu, prírode a športu 

- vedieť sa ohodnotiť a správne 

prijať kritiku 

1. Základy 

atletiky – krátky 

beh, hod 

loptičkou 

 

 

2. Hodnotenie 

celoročnej 

aktivity detí 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OSR - budovanie 

dobrých 

medziľudských 

vzťahov 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie primerane 

veku, technicky 

správne hodiť  

kriketovú loptičku 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet: Telesná výchova  -   4. ročník               TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN                 

Časová dotácia: 2 hodiny týždenne 

 
Čas. 

rozvrh 
Ciele a kľúčové kompetencie Tematický celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy hodnotenia Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. 

 

1. 

- vedieť správne nastúpiť podľa 

povelov vyučujúceho a 

orientovať sa v telocvični 
 

- zistiť hmotnosť a výšku žiakov 

 

Kompetencia: 

- ovládať základné pojmy, nástup, 

hlásenie, základné lokomočné 

pohyby 

1. Poradové 

a organizačné 

cvičenia 

 

2. Váženie a 

meranie 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ -  pozitívne 

vnímať základné 

zručnosti ako 

súčasť  

upevňovania si 

zdravia, 

bezpečnosť pri 

hrách 

Motivačný rozhovor 

Hravé aktivity 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 

 

 

-žiak vie organizovať 

nástup žiakov a 

podať hlásenie 

učiteľovi  

pri nástupe na úvod 

vyučovacej hodiny  

- žiak pozná a vie  

pomenovať základné 

lokomócie 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2. 

- byť aktívny v hre, 

spolupracovať, dodr-žiavať 

pravidlá, tech-nicky správne 

mani-pulovať s náčiním, kultúrne 

správanie sa na šport. podujatiach   

 

- získať elementárne pohybové 

zručnosti  

 

Kompetencia: 

- poznať osobné, sociálne, 

občianske spôsobilosti 

- kontrola vlastného konania 

- poznať pojmy čiara, značka, 

priestor 

1. Prípravné, 

kondičné, 

kompenzačné    

cvičenia 
 

2. Prípravné 

cvičenia . 

základné pojmy,    

kruhové hry 

 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

DOV – 

dodržiavanie 

pravidiel cestnej 

premávky 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak pozná zásady 

bezpečného pohybu 

v telocvični 

- žiak pozná a vie  

pomenovať základné 

lokomócie 

Slovná, motivačná 1 

 

 

1 

 

 

3. 

- poznať význam hier (pre zábavu 

a zdravie) 

- aplikovať v hre dohodnuté 

pravidlá 

 

Kompetencia:  
- byť aktívny pri úlohách 

vyplývajúcich z pravidiel hry  

- prejavovať schopnosť spolupr. 

- dodržiavať dohodnuté pravidlá, 

technicky správne manipulovať 

s náčiním a pohybovať sa s ním 

-odhadovať pohyb náčinia a 

prispôsobiť mu vlastný pohyb  

1. Atletika – 

prípravné hry 
 

2. Kondičné 

cvičenia 

s lavičkami na 

šírku 

 

Relaxačné 

cvičenia 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OSR - nácvik 

sebadisciplíny 

a dodržovania 

určených 

pravidiel 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 

 

Didaktická hra 

-  žiak ovláda 

základné atletické 

prvky a vie 

manipulovať s 

náradím 

Slovná, motivačná 1 

 

 

1 

 



 

4. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť, 

základy psychomotorických  

zručností 

 

- rozvíjať silu, vytrvalosť, 

rýchlosť, obratnosť 

 

Kompetencia: 

-odhadovať pohyb náčinia a 

prispôsobiť mu vlastný pohyb 

v rôznych situáciách a obmenách 

 

1. Prípravné 

cvičenia 

s lavičkami a na      

lavičkách 

 

2. Pohybové hry 

– kombinácia 

pohybových 

schopností, vpred 

alebo späť 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OSR – 

dodržiavať 

zásady 

bezpečnosti na 

športoviskách 

Výklad, rozhovor, 

riešenie úloh. 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak pozná zásady 

bezpečného pohybu 

v telocvični 

- žiak pozná a vie  

pomenovať základné 

lokomócie 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

X. 

 

1. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

 

- primerane veku realizovať 

aktivity v prírode 

 

Kompetencia: 

- byť aktívny pri zadaných  

úlohách  

- vedieť reagovať na povely  

1. Prípravné 

cvičenia 

s loptami, 

kondičné cvičenia 

s plnými loptami  

 

2. Aktivity v 

prírode a sezónne 

pohybové činn. 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

 

Pohyb v jesennej 

prírode 

ENV -  vnímať 

krásy jesennej 

prírody, 

ochraňovať 

životné prostredie 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

-  žiak ovláda 

základné atletické 

prvky a vie 

manipulovať s 

náradím 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

a rýchlosť reakcie 

 

- rozvíjať rytmické cítenie a 

priestorovú orientáciu 

 

Kompetencia: 

- spôsobilosť učiť sa učiť sa 

- spracovať získané informácie  

- rozvíjať matem. gramotnosť 

- rozvíjať logické a priestorové 

myslenie 

1. Atletika -  

nácvik rýchleho 

behu, vysoký 

štart  
 

2. Rytmická 

gymnastika + hry 

na  naháňačky 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

 

 

DOV - 

bezpečnosť  na 

vlakovej stanici 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 

 

Didaktická hra 
 

-  žiak ovláda 

základné atletické 

prvky  

- vie zladiť pohyby, 

chôdzu, skoky a beh 

s rytmom 

navodeným 

potleskom, 

zvukovým signálom, 

hudbou  

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

a psychomotorické zručnosti 
 

- precvičovať orientáciu a pohyb 

v priestore  

 

Kompetencia:  
- prejavovať pozitívny postoj k 

herným činnostiam 

- pomenovať a ukázať základné 

polohy tela, radosť z pohybu 

1. Kondičné 

cvičenia – beh , 

prekážky, držanie 

tela  

 

2. Koordinačné 

cvičenia a hry 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

 

Psychomotorické 

cvičenia a hry 

OSR – 

upevňovanie 

vytrvalosti a 

húževnatosti 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie uplatniť 

základné lokomócie, 

i gymnastické zruč. 

 

Mať osvojené               

správne držanie a 

vnímanie svojho tela, 

vedieť aplikovať 

škálu cvič. 

zameraných na 

koordináciu  

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



 

4. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

a psychomotorické schopnosti 

 

- precvičovať základné 

gymnastické prvky  

 

Kompetencia: 

- osvojovať si získané poznatky  

- rozvíjať osobné, sociálne a 

občianske spôsobilosti 

- prehlbovať medziľudské vzťahy 

 

1. Atletika – skok 

z miesta 

 

 

2. Športová 

gymnastika – stoj 

na lopatkách 

s oporou v 

bokoch 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OŽZ - 

bezpečnosť pri 

vykonávaní 

športových 

aktivít 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie uplatniť 

základné lokomócie, 

poradové cvičenia i 

gymnastické 

zručnosti v hrách, 

súťažiach a iných 

pohybových 

činnostiach 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 

XI. 

 

1. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

zameranú na sila rúk 

 

- precvičovanie obratnosti a 

koordinačných schopností 

 

Kompetencia: 

- osvojiť si rôzne spôsoby 

manipulácie s náčiním  

- vedieť technicky správne 

manipulovať s náčiním  

- odhadovať veľkosť náčinia a 

prispôsobiť mu vlastný pohyb v 

rôznych situáciách a obmenách 

1. Prípravné a 

kondičné cvičenia 

(šplh na tyči, 

švédska debna) 

 

2. Pohybové hry 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

ENV - ochrana 

prírody, význam 

vody 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom, samostatná 

práca žiakov 

- žiak vie na podnet 

vykonávať základné 

polohy a pohyby tela 

a jeho častí 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- rozvíjať základné gymnastické 

akrobatické prvky  

 

- rozvíjať vytrvalostné schopnosti 

a základné lokomočné pohyby  

 

Kompetencia: 

- kontrolovať vlastné konanie 

a sebadisciplínu 

- pracovať jednotlivo 

a v skupinách 

- pracovať na vytrvalosti a 

cieľavedomosti  

1. Základy 

športovej 

gymnastiky - 

akrobatické 

kombinácie z 

kotúľov, stojok, 

obratov 

 

 

2. Kondičné 

cvičenia s 

lavičkami 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ - 

starostlivosť o 

svoje zdravie 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie zladiť 

pohyby, chôdzu, 

skoky a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom, 

zvukovým signálom, 

hudbou 

- vie dodržiavať 

bezpečnosť pri práci 

s náradím 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 



 

3. 

- rozvíjať rýchlosť a obratnosť pri 

pohybových aktivitách 
 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

na lavičkách 

- precvičovať pozorovacie 

schopnosti a orientáciu v 

priestore  
 

Kompetencia: 

- rozvíjať u žiakov odvahu 

- rozoznať nebezpečenstvo 

a riziká pri cvičení 

- prehlbovať kladný vzťah 

k estetike pohybu 

 

1. Pohybové hry 

na rozvoj 

hádzania, 

chytania a 

rýchleho behu 

 

 

2. Rytmika 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

 

 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

OSR -  nácvik 

sebadisciplíny, 

kamarátstvo pri 

hrách 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení a tanečných 

prvkov v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 

 

4. 

- rozvíjať pohyblivosť, obratnosť, 

ohybnosť. 

- nacvičovať správneho držania 

tela  

- vedieť aplikovať škálu cvičení 

zameraných  na relaxáciu ako 

zákl. sebapoznania, sebadôvery 
 

Kompetencia: 

- rozvíjať elementárne zručnosti z 

akrobacie ako predpokladu pre 

zvládnutie základných gym.zruč. 

- vedieť sa naučiť sústredene 

načúvať povelom vyučujúceho 

1. Šplh na tyči, na 

lane, na inom 

vhodnom náradí 

 

 

2. Relaxačné 

cvičenia a hry 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry  
 

Psychomotorické 

cvičenia a hry 

OŽZ - zásady 

bezpečnosti 

a ochrany 

zdravia, športom 

k zdravému 

spôsobu života 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

- žiak má radosť z 

pohybu 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

XII. 

 

1. 

- rozvíjať rytmické cítenie a 

pohybovú kultúru 

 

- naučiť sa správne používať 

športové náčinie 

- precvičovať základné 

lokomočné pohyby 

 

Kompetencia: 

- prehlbovať vzťah k hudbe, 

zladiť pohyby s rytmom 

- naučiť sa zladiť pohyb tela 

s pohybom športového náčinia 

- naučiť sa trpezlivosti 

a kontrolovaniu vlastného 

správania 

1. Rytmická 

gymnastika – 

jednoduché 

tanečné hry 

(Čížiček) 

 

2. Koordinačné 

cvičenia so 

švihadlami, 

relaxačné hry 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

 

 

 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

 

ENV  - vzťah 

k zvieratám,  

starostlivosť 

o zvieratá vo 

voľnej prírode 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 

 

Didaktická hra 
 

- žiak vie na podnet 

vykonávať základné 

polohy a pohyby tela 

a jeho častí 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 



 

2. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

základných akrobatických cvičení 

 

- rozvíjať vytrvalosť a silu 

pomocou kondičných cvičení 

 

Kompetencia: 

- mať primerane veku a svojim 

schopnostiam osvojené základné 

lokomócie  ako predpoklady pre 

zvládnutie základných 

gymnastických zručností 

- vedieť používať elementárnu 

terminológiu gymnastických 

polôh, pohybov a cvičení  

1. Športová 

gymnastika – 

nácvik preskoku 

cez kozu 
 

 

2. Kondičné 

cvičenia 

s využitím 

náradia 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ - zásady 

bezpečnosti 

a ochrany 

zdravia, športom 

k zdravému 

spôsobu života 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- rozvíjať silové schopnosti 

a zručnosti 

- precvičovať vytrvalosť, 

odrazové a synchronizačné 

schopnosti 

 

Kompetencia: 

- naučiť sa rôzne variácie skokov 

cez švihadlo 

- vedieť sa orientovať vo 

vyhradenom priestore 

- naučiť sa trpezlivosti 

a kontrolovaniu vlast. správania 

1. Prípravné 

cviky s plnými 

loptami 
 

 

2. Kondičné 

cvičenia  so 

švihadlami 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

MUV - úcta k 

iným, k ich 

limitom 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

I. 

 

2. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

základných akrobatických cvičení 
 

- rozvíjať rytmické cítenie a 

pohybovú kultúru 
 

Kompetencia: 

- prehlbovať vzťah k hudbe, 

zladiť pohyby s rytmom 

- naučiť sa zladiť pohyb tela 

s pohybom športového náčinia 

- pracovať na kultivovanom 

prejave jednotlivca  

1. Športová 

gymnastika, 

priestorová 

orientácia 
 

2. Rytmická 

gymnastika, 

tanečné  kroky 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

ENV - estetické 

vnímanie prírody 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie rozlíšiť i 

pomenovať 

osvojované 

gymnastické cvičenia 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



 

3. 

- primerane veku realizovať 

aktivity v prírode 

 

-  rozvíjať rytmické cítenie a 

pohybovú kultúru 

 

Kompetencia: 

- naučiť sa správne používať 

športové náčinie 

- prehlbovať estetické a rytmické 

cítenie 

- dodržiavať zásady slušného 

správania v kolektíve 

1. Pohyb v 

zimnej prírode 
 

 

2. Rytmická 

gymnastika, tanec 

Aktivity v prírode 

a sezónne 

pohybové činnosti 

 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OSR - adekvátne 

reagovať pri 

víťazstve i prijať 

prehru s uznaním 

kvalít súpera 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak sa vie 

bezpečne sánkovať, 

kĺzať, stavať stavby 

zo snehu 

 

 - žiak vie 

samostatne vykonať 

na primeranej 

estetickej úrovni 

ukážky základných 

tanečných krokov  

(prísunný, poskočný, 

premenný) 

 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

4. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

a rovnováhu v rôznych polohách 

 

- osvojiť si základné prvky ľahkej 

atletiky 

- vedieť reagovať na povely 

 

Kompetencia: 

- vedieť správne používať 

športové náradie 

- rozvíjať metódu správneho 

hádzania a chytania lopty 

- poznať správnu techniku 

jednoduchých cvičení, pohybov 

i nadväzovaných pohybových 

motívov tanca, rytmiky a tvorivej 

dramatiky 

1. Koordinačné 

cvičenia na 

lavičkách 
 

 

2. Pohybové hry s 

loptami - veľká 

štafeta s loptou 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OŽZ -  význam 

hier pre zdravie, 

zábavu a 

psychické 

uvoľnenie 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

Didaktická hra 

- žiak vie zladiť 

chôdzu a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom,   

iným zvukovým 

signálom a hudbou 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

II. 

 

1. 

- precvičovať pohybové cvičenia 

so zameraním na silu, dynamiku 

a pozornosť  

 

- rozvíjať metódu správneho 

hádzania a chytania lopty 

 

Kompetencia: 

- byť aktívny pri úlohách 

vyplývajúcich z pravidiel hry  

- prejavovať schopnosť 

spolupracovať 

- dodržiavať dohodnuté pravidlá 

 

1. Pohybové hry 

zamerané na 

rozvoj silových 

schopností 

 

 

2. Základy 

športových hier - 

vedenie lopty 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

ENV - ochrana 

lesov, pohyb na 

čerstvom 

vzduchu 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie vysvetliť a 

v praxi dodržiavať 

pravidlá osvojených   

a najpoužívanejších 

pohybových hier 

- vymenovať a v 

praxi uplatňovať 

zásady korektného  

súťaženia v duchu 

fair-play 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 



 

2. 

- vedieť improvizovať pohybmi 

podľa hudby 

- rozvíjať koordináciu 

a obratnosť žiakov 

 

- naučiť sa základné prvky 

športovej gymnastiky 

 

Kompetencia: 

- uplatniť základné lokomócie, 

poradové cvičenia i gymnastické 

zručnosti v hrách, súťažiach a 

iných pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 

1. Rytmická 

gymnastika 

 

 

2. Základy 

športovej 

gymnastiky - 

váľanie bokom na 

rovine 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

MUV - úcta k 

iným, k ich 

limitom 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie použiť 

základné povely i 

správne na ne 

reagovať pohybom 

-organizovať nástup 

žiakov a podať 

hlásenie učiteľovi  

pri nástupe na úvod 

vyučovacej hodiny 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť 

s dôrazom na vytrvalosť 

 

- naučiť sa základné prvky 

športovej gymnastiky 

 

Kompetencia: 

- uplatniť základné lokomócie, 

poradové cvičenia i gymnastické 

zručnosti v hrách, súťažiach a 

iných pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 
 

1. Pohybové hry 

na rozvoj 

vytrvalostných 

schopností  

 

2. Základy 

športovej 

gymnastiky -  

preval vzad do 

ľahu znožmo, 

skrčmo a späť  

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ – význam 

bezpečnosti na 

športoviskách 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie rozlíšiť i 

pomenovať 

osvojované 

gymnastické cvičenia 

- vie poskytnúť 

dopomoc 

spolužiakom pri 

základných  

akrobatických 

cvičeniach 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        

 

4. 

- rozvíjať rýchlosť, obratnosť 

a orientáciu vo vyhradenom 

priestore 

 

- naučiť sa základné prvky 

športovej gymnastiky 

 

Kompetencia: 

- uplatniť základné lokomócie, 

poradové cvičenia i gymnastické 

zručnosti v hrách, súťažiach a 

iných pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 

 

1. Pohybové hry. 

Štafetové hry 

s prenášaním 

drobných 

predmetov 
  

2. Základy 

športovej 

gymnastiky - 

kotúľ vpred a 

kotúľ vzad 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OŽZ - zásady 

bezpečnosti 

a ochrany 

zdravia, športom 

k zdravému 

spôsobu života 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie primerane 

veku vykonať 

ukážku herných 

činností samostatne  

jednotlivca, po ich 

predchádzajúcom 

pomenovaní 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

        



III. 

 

1. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť  

- vedieť sa prispôsobiť 

podmienkam pri súťažení 

 

- naučiť sa základné prvky 

športovej gymnastiky 

 

Kompetencia: 

- vedieť pomenovať základné 

pohybové zručnosti 

- naučiť sa spolupracovať 

v kolektíve 

- uplatniť základné gymnastické 

zručnosti v hrách 

1. Pohybové hry. 

Kondičné 

cvičenia na 

rebrinách 

 

 

2. Športová 

gymnastika -

zoskoky 

z vyšších plôch 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OSR - nácvik 

sebadisciplíny,for

movať pozitívne 

vzťahy 

v skupinách, 

empatiu 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie vysvetliť a 

v praxi dodržiavať 

pravidlá osvojených   

a najpoužívanejších 

pohybových hier 

 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť  

a výbušnú silu dolných končatín 

 

- mať primerane veku osvojené 

zákl.zručnosti z turistiky, vedieť 

ich aplikovať v živote i v športe 

 

Kompetencia: 

- dbať na bezpečnosť 

a ohľaduplnosť. Rozvíjať 

vytrvalosť a silu končatín. 

1. Základy 

atletiky – beh cez 

prekážky 

 

 

 

2. Pohyb v jarnej 

prírode 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

 

Aktivity v prírode 

a sezónne 

pohybové činnosti 

MUV – úcta 

k starším 

a postihnutým 

ľuďom 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie primerane 

veku technicky 

správne skočiť do 

diaľky z miesta  

- vie uplatniť prvky 

sezónnych 

pohybových činností 

v hrách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- rozvíjať pohyblivosť, obratnosť, 

ohybnosť 

- nácvik správneho držania tela 

 

- rozvíjať rýchlosť, obratnosť 

a orientáciu vo vyhradenom 

priestore 

 

Kompetencia: 

- rozvíjať pohybovú 

predstavivosť 

- dodržiavať zásady bezpečnosti 

- vedieť sa pohybovať 

a orientovať v priestore 

- prehlbovať estetické a rytmické 

cítenie 

1. Športová 

gymnastika - 

nácvik roznožky 
 

 

2. Prípravné 

cvičenia, 

podávanie lôpt 

Kreatívne  

pohybové činnosti 

OSR - obrana 

vlasti (vojaci), 

ľudové tance 

a kroje 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak vie zladiť 

chôdzu a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom,   

iným zvukovým 

signálom a hudbou 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        



 

4. 

- rozvíjať vytrvalostné pohybové 

schopnosti 

 

- rozvíjať silu horných končatín 

a brušného svalstva 

- osvojiť si cviky na náradí 

 

Kompetencia: 

- vedieť počúvať a reagovať na 

rôzne povely 

- uplatniť základné lokomócie a 

gymnastické zručnosti v rôznych 

pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 

1. Základy 

atletiky –  

vytrvalostný beh 
 

 

2. Športová 

gymnastika –

kotúľ vpred, 

nácvik kotúľa 

vzad 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OŽZ -  význam 

hier pre zdravie, 

zábavu a 

psychické 

uvoľnenie 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie súvisle 

bežať v trvaní 8 

minút 

- ovláda základné 

gymnastické prvky 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        

IV. 

 

1. 

- rozvíjať pohybovú gramotnosť   

- precvičovať reakčné schopnosti 

 

- poznať správnu techniku  tanca, 

rytmiky a tvorivej dramatiky 

 

Kompetencia: 

- vedieť počúvať a reagovať na 

rôzne povely 

- uplatniť základné lokomócie a 

gymnastické zručnosti v rôznych 

pohybových činnostiach 

- pomenovať základné pohybové 

zručnosti 

1. Atletika – 

krátke behy, 

vysoký štart 

 

 

2. Kondičné 

cvičenia so 

švihadlami. Skok 

z miesta 

Základné 

lokomočné 

pohybové 

zručnosti 

ENV - 

starostlivosť o 

domáce zvieratká 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie použiť 

štartové povely i  

technicky správne na 

ne reagovať 

pohybom 

- žiak vie zladiť 

chôdzu a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom,   

iným zvukovým 

signálom a hudbou 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- osvojiť si správne držanie tela 

pri rytmickej gymnastike 

- vedieť reagovať na zmenu 

rytmu 

 

- rozvíjať silu horných končatín 

a brušného svalstva 

- osvojiť si cviky na športovom 

náradí 

 

Kompetencia: 

- prehlbovať rytmické a estetické 

cítenie 

- vedieť adekvátne reagovať 

v rôznych situáciách 

- dbať na bezpečnosť pri cvičení 

1. Rytmická 

gymnastika - 

tanec na hudbu 
 

 

2. Kondičné 

cvičenia na 

rebrinách, 

posilňovacie 

cvičenia 

Kreatívne a 

estetické 

pohybové činnosti 

OŽZ - 

bezpečnosť pri 

cvičeniach 

s náradím, zásady 

bezpečnosti 

a ochrany zdravia 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie zladiť 

chôdzu a beh s 

rytmom navodeným 

potleskom,   

iným zvukovým 

signálom a hudbou 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



 

3. 

- rozvíjať pohybové zručnosti 

a aktivity 

 

- rozvíjať rýchlosť a obratnosť pri 

pohybových aktivitách  

 

Kompetencia: 

- uplatniť základné lokomócie v 

rôznych pohybových činnostiach 

- vedieť sa pohybovať 

a orientovať v priestore 

- rešpektovať slabších 

spolužiakov, povzbudzovať ich 

k aktivite 

1.Kondičné 

cvičenia na 

rebrinách 

 

 

2. Športové 

pohybové hry 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

MUV – význam 

ľudových tancov, 

zvykov a tradícií 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 

 

Didaktická hra 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

základných 

lokomócií i 

základných 

akrobatických 

cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        

 

4. 

- precvičovať silu a dynamiku 

horných končatín 

- rozvíjať techniku 

vytrvalostného behu 

 

Kompetencia: 

- vedieť počúvať a reagovať na 

rôzne povely 

- vedieť pomenovať a praktizovať 

základné atletické zručnosti 

- pestovať pevnú vôľu 

1. Atletika – hod 

lopty do diaľky 

a na cieľ 
 

 

2. Atletika – 

vytrvalostný 

voľný beh 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

DOV - 

obozretnosť na 

cestách 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

atletických disciplín 

a cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

        

V. 

 

1. 

- rozvíjať pohybové zručnosti a 

spevňovať svalstvo dolných 

končatín 

 

- rozvíjať tanečnú gramotnosť  

 

Kompetencia: 

- vedieť vykonať povely  

- orientovať sa vo vyhradenom 

priestore 

- rozvíjať základné senzorické, 

motorické zručnosti 

- prehlbovať sociálne 

komunikačné spôsobilosti 

1. Športová 

gymnastika  - 

lavičky  

 

 

2. Tanečná 

tvorivosť 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

 

Kreatívne 

a estetické 

pohybové činnosti 

OŽZ - význam 

hier pre zdravie, 

zábavu a 

psychické 

uvoľnenie, 

bezpečnosť pri 

cvičeniach s 

náradím 

Demonštrácia, výklad, 

rozhovor 

Forma kruhového 

cvičenia 

Forma cvičenia na 

stanovištiach 

Forma doplnkových 

cvičení 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie zákl. 

lokomócií i zákl. 

akrobatických cvič.v 

rôznych obmenách 

- uplatniť prvky 

rytmiky a tanca v 

hudobno-

pohybových,                         

tanečných a 

dramatických hrách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



 

2. 

- precvičovať pohybové zručnosti 

a spevňovať svalstvo dolných 

končatín 

 

- rozvíjať silu, výbušnosť, 

reakčný čas a precvičovať 

atletickú abecedu 

 

Kompetencia: 

- ovládať atletickú abecedu 

- zdokonaľovať estetickosť behu 

- dodržiavať zásady bezpečnosti 

vo vyhradených sektoroch 

- vedieť vykonávať povely 
 

1. Základy 

atletiky - rýchly 

beh (30, 50 

metrov) 

z vysokého štartu 

 

 

2. Kondičné 

cvičenia 

s využitím 

náčinia. Cvičenie 

s dlhým 

švihadlom 

(skákavé koleso) 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OSR - budovanie 

dobrých 

medziľudských 

vzťahov 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak dokáže 

predviesť správne 

technické 

predvedenie 

atletických disciplín 

a cvičení v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- precvičovať pohybové zručnosti 

a spevňovať svalstvo dolných 

končatín 
 

- rozvíjať silu, výbušnosť, 

reakčný čas a precvičovať 

atletickú abecedu 
 

Kompetencia: 

- ovládať atletickú abecedu 

- zdokonaľovať estetickosť behu 

- vedieť vykonávať povely 

1. Atletika - 

vysoký štart a 

nízky štart 

 

 

2. Rýchly 

a pomalý beh na 

vymedzenej 

dráhe 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

ENV -  význam 

ochrany prírody 

a svojho okolia 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie uviesť a 

vysvetliť základné 

pravidlá samostatne  

osvojovaných 

atletických disciplín 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

1 

 

 

4. 

- rozvíjať pohybové zručnosti 

a aktivity 
 

- rozvíjať koordinačné schopnosti 

a silu horných končatín 

 

Kompetencia: 

- učiť sa sociálnym 

komunikačným spôsobilostiam 

- naučiť sa prijať prehru a uznať 

kvality súpera 

- vedieť sa správne orientovať 

v priestore a brať ohľad na 

ostatných súťažiacich 

1. Pohybové hry 

– hry zamerané 

na beh 

(naháňačky) 

 

2. Cvičenie 

s lanom, 

posilňovacie 

cvičenia 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

OŽZ - o význame 

hier pre zdravie, 

zábavu a 

psychické 

uvoľnenie, 

bezpečnosť pri 

cvičeniach s 

náradím 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie vysvetliť a 

v praxi dodržiavať 

pravidlá osvojených   

a najpoužívanejších 

pohybových hier 
 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 



VI. 

 

1. 

- rozvíjať silu a koordináciu  

horných končatín 

 

- osvojiť si pohybové aktivity 

zamerané na čiastočnú i celkovú 

relaxáciu  

 

Kompetencia: 

- vedieť spolupracovať 

v kolektíve 

- vedieť sa správne orientovať 

v priestore a dodržiavať zásady 

bezpečnosti pri cvičení 

- vnímať význam cieleného 

pohybu pre zdravie (antistresové 

cvičenia) 

1. Kondičné 

cvičenia 

s využitím 

náčinia (súťaže 

s plnými loptami) 

 

2. Hry zamerané 

na upokojenie 

organizmu (hra -  

Čokoláda) 

Psychomotorické 

cvičenia a hry 

OSR - zmysel pre 

fair play a 

spolupatričnosť  

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Praktické cvičenia 

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 

 

 

Didaktická hra 

- žiak vie správne 

pomenovať základné 

polohy tela, druhy 

realizovaných 

cvičení z oblasti 

psychomotoriky 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

- zdokonaľovať techniku 

základných gymnastických 

prvkov (kotúľ vpred a vzad) 

- osvojiť si pohybové aktivity 

zamerané na čiastočnú i celkovú 

relaxáciu  

 

Kompetencia: 

- rozvíjať základné lokomčné 

pohyby a gymnastické schopnosti  

- upevňovať pozitívny vzťah 

k pohybovým aktivitám a športu 

- vnímať význam cieleného 

pohybu pre zdravie (antistresové 

cvičenia) 

1. Športová 

gymnastika – 

kotúľ vpred a 

vzad 

 

2. Relaxačné 

cvičenia  

s riekankami (hra 

- Čo videlo 

slniečko) 

Psychomotorické 

cvičenia a hry 

OŽZ -  radosť 

z pohybu, 

športovania 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 

 

 

Didaktická hra 

- žiak ovláda správne 

základné polohy tela,  

vykonáva 

psychomotorické 

cvičenia v rôznych 

obmenách 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

1 

 

 

3. 

- precvičovať techniku 

vytrvalostného behu 

 

- rozvíjať bežecké a orientačné 

schopnosti 

- zdokonaľovať sa v ovládaní 

základov bežeckej abecedy 

 

Kompetencia: 

- upevňovať si morálno-vôľové 

vlastnosti 

- vedieť dodržiavať zásady 

slušného správaniaa fair play  

- vedieť sa orientovať v priestore 

1. Atletika – 

vytrvalostný beh 

 

 

 

 

2. Kondičné 

cvičenia s 

využitím náradia.  

Súťaže 

s využitím 

lavičiek. 

Štafetové súťaže 

v behu 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

MED - hra na 

reportéra 

športových 

prenosov 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie vysvetliť a 

v praxi dodržiavať 

pravidlá osvojených 

samostatne  

a najpoužívanejších 

pohybových hier.  

- vymenovať a v 

praxi uplatňovať 

zásady korektného 

samostatne  

súťaženia v duchu 

fair-play 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 



 

4. 

- precvičovať ovládanie povelov 

a techniku krátkych behov 

 

- nacvičovať techniku hodu 

loptou 
 

Kompetencia: 

- dodržiavať zásady bezpečnosti 

na športovisku 

- prehlbovať vzťah k aktívnemu 

pohybu, prírode a športu 

- vedieť sa ohodnotiť a správne 

prijať kritiku 

1. Základy 

atletiky – krátky 

beh, hod 

loptičkou 

 

 

2. Hodnotenie 

celoročnej 

aktivity detí 

Základné 

lokomócie a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti 

OSR - budovanie 

dobrých 

medziľudských 

vzťahov 

Priebežná 

demonštrácia postupov 

učiteľom.  

Hromadná, skupinová 

a samostatná práca 

žiakov 
 

- žiak vie primerane 

veku, technicky 

správne hodiť  

kriketovú loptičku 

Slovná, motivačná 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


