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

Športové hry 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb         Stupeň vzdelania: ISCED 2 

Charakteristika učebného predmetu: 

Športové hry umožňujú žiakom osvojiť si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti na primeranej úrovni, zvyšovať svoju 

pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom 

vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na 

záujmy žiakov, ich predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti 

o vlastné zdravie.  

Ciele učebného predmetu: 

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

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

Rozvoj športového nadania žiakov.  

 získajú vedomosti o potrebe pohybu ako prevencie pred civilizačnými ochoreniami,  

 osvoja si zásady správnej výživy,  

 vysvetlia význam využívania telovýchovných a športových činností vo svojom voľnom čase,  

 vysvetlia význam aktívneho odpočinku na odstránenie únavy,  

 rozvíjajú pohybové schopnosti a diagnostikujú úroveň pohybovej výkonnosti,  

 osvoja si techniku a pravidlá rôznych športov a športových disciplín,  

 sú motivovaní k vykonávaniu pohybovej aktivity a získajú príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti a zo športu.  
 

Časová dotácia: 

5. ročník: 1 vyučovacia hodina týždenne / 33 hodín ročne 

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



Učebné zdroje: Telesná výchova pre 5. až 8. ročník základnej školy - metodická príručka pre učiteľov (SPN, Bratislava), internetový portál 

www.sportujeme.sk,  internetový portál www.hockeyslovakia.sk  

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

Hodnotenie predmetu Športové hry:  

Športové hry klasifikujeme podľa Metodického pokyn č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy známkou od „výborný“ po 

„nedostatočný“ na základe osvojenia si jednotlivých zvládnutých kompetencii v športových hrách. Hodnotenie zahrňuje úroveň HČJ, HK útočné/ 

obranné a ich uplatnenie v hre. 

Učebné osnovy pre 5. ročník 

Časový 
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. 
 

Vedieť hrať 
hádzanú 
podľa pravidiel 
, zdokonaliť sa 
v HK.  

Hádzaná - zdokonaľovanie sa v HK 
- útočných – zakladanie 
postupných a rýchlych 
protiútokov                             
- zdokonaľovanie sa                    
v obranných činnostiach- 
- obranný systém  1 -5 
- obranný systém  2 -4 
- v hre využívať periferné 
videnie 

ETV –kolektívnosť, 
tímová práca 
OŽZ 
 

Kooperatívn
a metóda  
Simulačná 
metóda 

F1 
H1 
H2 
H3 

Metódy 
nácvičné a 
opakujúce 

D 4  

X.- XI. Vedieť hrať 
basketbal 
podľa pravidiel 
, zdokonaliť sa 
v HK. 

Basketbal - zdokonaľovanie sa  v HK 
- zakladanie postupných 
protiútokov , rýchlych 
protiútokov  
- nácvik obranných  činností 
osobná obrana, zónová 
obrana 
 

ETV 
 

Kooperatívn
a metóda 
Simulačná 
metóda 

F1 
H1 
H2 
H3 

Metódy 
nácvičné a 
opakujúce 

D 8 
CH 8 

 

XII. – I.- 
II. – III.   

Vedieť hrať 
prehadzovanú 
podľa pravidiel 
volejbalu. 

Prehadzovaná - zdokonaliť sa v spracovaní 
lôpt, v odohraní lôpt na  
krat- šiu i väčšiu 
vzdialenosť, odhadnúť silu 
pri umiestňovaní lopty do 
voľného priestoru v ihrisku 

ETV – kolektívnosť,  
tímová práca 
OŽZ 

Kooperatívn
a metóda  
Stimulačná 
metóda 

F1 
H1 
H2 
H3 

Metódy 
nácvičné a 
opakujúce 

D 12  

http://www.sportujeme.sk/
http://www.hockeyslovakia.sk/


XII.- I.-
II.- III. 

Vedieť hrať 
hokej podľa 
pravidiel. 

Hokej -zdokonaliť sa 
v korčuliarskej technike , 
brzdenie, prekladanie, 
korčuľovanie vzad, nácvik 
presnosti prihrávok v 
pohybe 

ETV – kolektívnosť, 
tímová práca 

Kooperatívn
a metóda 

F1 
H1 
H2 
H3 
 

Metódy 
nácvičné a 
opakujúce 

CH 13  

IV. –V. 
VI. 

Vedieť hrať 
futbal podľa  
pravidiel , 
zdokonaliť sa 
v HK. 

Futbal - zdokonaliť sa v spracovaní 
prihrávok , v odohraní 
prihrávok , časované lopty 
na rýchle protiútoky,  
- obranné systémy – osobná 
obrana, obrana na postoch, 
hra brankára –zakladanie 
rýchlych protiútokov 

ETV- kolektívnosť, 
tímová práca 
OŽZ 

Kooperatívn
a  metóda 
Stimulačná 
metóda 

F1 
H1 
H2 
H3 

Metódy 
nácvičné a 
opakujúce 

D 6 
CH 8 

 

 VI. Vedieť hrať 
florbal podľa 
pravidiel . 

Florbal - zdokonaliť sa vo 
florbalovej hre, v technike 
práce s florbalovou  
hokejkou 
- zdokonaliť sa v HČJ a v 
HK 
- osobná obrana 
-hra brankára – zakladanie 
rýchlych protiútokov 

ETV – kolektívnosť, 
tímová práca 

Kooperazívn
a metóda 

F1 
H1 
H2 
H3 

Metódy 
nácvičné a 
opakujúce 

D 3 
CH 4 

 

 

 

iŠkVP pre predmet ŠPH bol vypracovaný na základe ISCED 2 pre predmet TSV 

iŠkVP pre predmet vypracovali: Mgr. Eva Šebianová, Mgr. Martin Siskovič, Mgr. Andrej Péter. 

Schválený:  27. 8. 2015 

Platný od: 1. 9. 2015  


