
Predmet: Telesná a športová výchova 

 

Charakteristika predmetu 

Zameranie telesnej a športovej výchovy v primárnom vzdelávaní je dominantne upriamené na 

telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, 

zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná a športová výchova 

poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybových aktivít a športu, 

významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu 

kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj dôležitú kompenzačnú funkciu v procese 

edukácie. Svojím zameraním má telesná a športová výchova výnimočné a špecifické 

postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým 

široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému formovaniu 

osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybových cvičení, hier a 

súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. 

Vzdelávací štandard má tri základné časti: Zdravie a zdravý životný štýl, Telesná zdatnosť a 

pohybová výkonnosť a Športové činnosti pohybového režimu. Tieto časti zohľadňujú 

pohybovo a zdravotne orientovanú koncepciu telesnej a športovej výchovy. Časť s názvom 

Športové činnosti pohybového režimu je členená na základné tematické celky a pre 

jednoduchšiu orientáciu učiteľa je navrhnutá odporúčaná časová dotácia pre základné 

pohybové zručnosti (30 %), manipulačné, prípravné a športové hry (30 %), hudobno-

pohybové a tanečné činnosti (15 %), psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia (10 

%) a aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti (15 %).  

Základnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina a zúčastňujú sa jej všetci 

žiaci zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny, prípadne III. zdravotnej skupiny (integrované 

vyučovanie). Žiaci so zdravotným oslabením, zdravotným postihnutím (III. zdravotná 

skupina) sa môžu vyučovať samostatne v oddelení zdravotnej telesnej výchovy, pričom obsah 

vyučovania sa realizuje podľa samostatných vzdelávacích programov. 

 

 

Rozvíjajúce ciele 

Žiaci: 

 získajú poznatky o vplyve pohybu na zdravie a vnímajú pohybovú aktivitu ako 

prostriedok upevňovania zdravia, 

 osvoja si základné vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu, 

 majú vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových 

možnostiach, 

 nadobudnú pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám a športu, 

 uplatňujú zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti, 

 majú kultivovaný pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela, 

 osvoja si základné pohybové zručnosti súvisiace s vykonávaním základných lokomócií, 

nelokomočných pohybových zručností a vybraných športov, 

 prostredníctvom vhodných telesných cvičení si rozvíjajú pohybové schopnosti pre 

optimálny rozvoj zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti, 



 chápu význam diagnostiky v telesnej výchove ako prostriedku pre získanie informácií o 

úrovni vlastnej telesnej zdatnosti. 

 

Témy 

Zdravie a zdravý životný štýl 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

Športové činnosti pohybového režimu 

 TC: Základné pohybové zručnosti 

 TC: Manipulačné, prípravné a športové hry 

 TC: Hudobno-pohybové a tanečné činnosti 

 TC: Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry 

 TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 

Prierezové témy  

Zaraďujeme do vyučovania jednotlivých tematických celkov, pričom kladieme dôraz na 

rozvíjanie  finančnej gramotnosti. 

 

Požiadavky na výstup 

Vzdelávací a výkonový štandard je totožný so Vzdelávacími štandardami Telesná a športová 

výchova – primárne vzdelávanie str. 4 – 13. Konkretizácia obsahu jednotlivých tematických 

celkov je  uvedená pre jednotlivé ročníky  v internom dokumente TPU tak, aby sa zachovalo, 

že na konci 4. ročníka základnej školy žiaci zvládnu výkonový štandard pre  daný iŠVP. 

 

 

Metódy a formy práce 

Pri vyučovaní telesnej výchovy by sa mali využívať nasledovné metódy, ktoré zefektívnia 

vyučovanie telesnej výchovy: 

 motivačné metódy: motivačný rozhovor, motivačný výklad, motivačné rozprávanie,  

     motivačné demonštrácie 

 expozičné metódy: výklad, vysvetľovanie, opis, demonštrácia, metóda ukážky, metóda 

pozorovania, napodobňovania, metóda hry, metódy s heurestickou funkciou, samostatná 

práca žiakov 

 fixačné metódy: napodobňovanie, opakovanie, metódy pasívneho pohybu a pohybové 

kontrastu, tiež herné a súťaživé metódy 

 diagnostické metódy: metódy pozorovania, testy, metódy rozhovoru 

 

Učebné zdroje 

Na hodinách telesnej a športovej výchovy  budeme využívať  dostupné náradie a športové 

pomôcky,  náčinie, didaktickú techniku, odbornú literatúru, odborné poznatky z novín, 

časopisov, internetu. 

 

 

 



Hodnotenie predmetu 

Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy. Predmet je klasifikovaný piatimi stupňami. Hodnotenie žiaka musí 

byť komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom 

hodnotenia má byť individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, 

psychomotorických schopnostiach, v snahe o lepšie výkony, ale i angažovanosť v telesnej 

výchove.  Pri hodnotení učiteľ zohľadňuje ich individuálne osobitosti a zdravotné oslabenia, 

citlivo pristupuje ku žiakom s menej dobrými športovými výsledkami. 

 


