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Charakteristika učebného predmetu 

 

Svojím zameraním má telesná výchova pre nultý ročník základnej školy pre žiakov zo sociálne 

znevýhodneného a menej podnetného prostredia špecifické postavenie v rámci vzdelávania 

žiakov mladšieho školského veku. Telesné, funkčné a pohybové činnosti je potrebné realizovať 

primeranými metódami a formami práce, pravidelnými a zaujímavými aktivitami vytvoriť 

pozitívny vzťah k športu, pohybu a pobytu v prírode, prostredníctvom cvičenia pozitívne 

ovplyvňovať zdravotný stav žiakov a prispievať k ich psychickému, sociálnemu a morálnemu 

vývinu. 

 

Cieľ učebného predmetu 

 

Cieľom učebného predmetu telesná a športová výchova je, aby žiak získal základné pohybové 

návyky, schopnosti a zručnosti, návyky pravidelnosti, vytrvalosti a pohybovú pamäť. 

 

Obsahový štandard učebného predmetu 

 

Predmet telesná výchova obsahuje tieto tematické celky: 

• Základné lokomócie a elementárne zručnosti z akrobacie 



• Psycho-motorické cvičenia a hry 

• Pohybové a prípravné športové hry 

• Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

• Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 

Vzdelávací štandard učebného predmetu 
 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 

Témy Pojmy  
 

Základné 

lokomócie a 

elementárne 

zručnosti z 

akrobacie 

Postoje a polohy 
Povely, signály a znamenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zásady bezpečného pohybu v 

telovýchovných objektoch a 

oboznámenie sa so sociálnym 

zariadením 
 
 
 
 
 
Náradie, náčinie, miesto ich 

uloženia, zásady bezpečnosti 

pri manipulácií s nimi 
 

stoj, sed, drep, 
kľak, ľah, 
predklon, 
záklon, úklon, 

predpažiť, 
upažiť, 
vzpažiť, prednožiť, 
zanožiť, 
unožiť, obraty, 
poskoky, 
základné 
povely poradovej 
prípravy, 
žinenka, 
lavička, 
rebriny, 

Vykonať stoj, sed, kľak, úklon, 

predklon, záklon, predpaženie, 

upaženie, vzpaženie, zapaženie, 

zanoženie, prednoženie, unoženie. 
 
Správne reagovať na povely pozor, 

pohov, v rad nastúpiť, v zástup 

nastúpiť, zastaviť. 
 
 
 
 
 
 
 
Dodržiavať pravidlá stanovené pre 

bezpečnosť pri pohybe v 

cvičebných priestoroch. 
 
 
Orientovať sa v priestore 

cvičebného prostredia. Používať 

sociálne zariadenia. 
 

Vymenovať a správne priradiť k 
pojmom: žinenka, lavička, rebriny 
 



Psycho-

motorické 

cvičenia a hry 

Koordinačné cvičenia a hry 

Relaxačné (uvoľňovacie) 
cvičenia a hry 

Aktivity zamerané na rozvoj 
dýchania, naťahovacie 
(strečingové) cvičenia 
 

názvy častí tela 
(hlava, krk, trup, 
hruď, horné 
končatiny, dolné 
končatiny, poloha 
tete, správne držanie 
tela 
 
 

nádych, výdych, 
uvoľnenie, napnutie 
 

Správne pomenovať základné časti 
tela a niektoré polohy tela. 

Vykonávať 
psychomotorické cvičenia v rôznych 
obmenách. 

 
Napnúť svaly, uvoľniť svaly, 
nadýchnuť sa, vydýchnuť podľa 
pokynu. 
 

Pohybové a 

prípravné 

športové hry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hry so zameraním na 
manipuláciu s rôznym 
tradičným, ale aj 
netradičným náčiním 

Pohybové hry zamerané na 
rozvoj kondičných a 
koordinačných schopností 

Pohybové hry zamerané na 
precvičovanie osvojovaných si 
elementárnych pohybových 
zručností rôzneho charakteru 
(gymnastických, atletických) 

Prípravné športové hry 

zamerané na futbal, 
basketbal, hádzanú 
a volejbal 

hráč, 
spoluhráč, súper, 
kapitán, rozhodca, 
pravidlá hry, ihrisko, 
bránka, kôš, lopta, 
gól, bod, prihrávka, 
útok, obrana 

Vymenovať názvy hier realizovaných 
vo výučbe. 

Správne manipulovať s náčiním. 

 

Využiť naučené zručnosti z hier v 
rôznom prostredí (telocvičňa, školské 
ihrisko) a aplikovať ich aj v bežnom 
živote (vo voľnom čase). 
 



Kreatívne a 

estetické 

pohybové 

činnosti 

Tanečná a štylizovaná chôdza, 

beh, skoky, poskoky 

Rytmizované pohyby  s 

využitím hudby alebo rôznych 

jednoduchých hudobných  

nástrojov 

Pohyby so slovným 

navádzaním, 

napodobňovacie pohyby 

(zvierat, športovcov, 

činností človeka) 

Tanečná a pohybová 

improvizácia na hudobné 

motívy na základe 

naučených tanečných 

krokov, motívov, väzieb 

Pohybové stvárnenie 

charakteru hudby 

 
 

rytmika, tanec, 
tanečný krok, 
pohybová 
tvorivosť, 
fantázia, 
tanečná 
improvizácia, 
poskočný krok, 
otočky, úklony 
 

Vykonať alebo napodobniť tanečné 
kroky. 

Rytmizovať samostatne hrou na telo 

2/4 a 3/4 takt  pri rôznych postojoch, 

chôdzi, behu. Pohybovať sa, skákať 

a behať v súlade s rytmom 

navodeným potleskom, zvukovým 

signálom, hudbou. 

 

 

 

 

 

Tancovať a improvizovať v 
hudobno-pohybových, tanečných a 
dramatických hrách. 

 

 

 

Vyjadriť náladu piesne a hudby 
prirodzeným kultivovaným 
pohybom. 

 

 

Aktivity v 
prírode a 
sezónne 
pohybové 
činnosti  

Námetové hry podľa 
ročného obdobia. 
 
 
Chôdza a jej rôzne 
druhy a spôsoby 
vzhľadom k povrchu a 
terénu. 
 
 
Turistické značky 

turistika, 
turistická výstroj, 
turistický 
chodník, 
turistická značka, 
beh, chôdza, 
poklus, prekážka 

 Realizovať námetové hry. 

 

 

Rozlíšiť beh a chôdzu. 

 

 

 

 

Opísať ako vyzerajú turistické 
značky. 

 

 

Metódy a formy práce 

Pri vyučovaní telesnej výchovy by sa mali využívať nasledovné: 

metódy: 

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

besedy, 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. 

formy práce: 

- ranné cvičenia (denne na začiatku 1. vyučovacej hodiny), 

- telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých 

predmetoch, keď učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. nekoncentrovanosť), 

- rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívať 

možnosti školského dvora, telocviční, voľných priestorov ap.). V prípade nepriaznivého 

počasia (nedá sa ísť von, v triedach a na chodbách je vydýchaný vzduch) zabezpečiť 

potrebu okysličovania organizmu 2 – 3 minútovými aktivizačnými cvičeniami na 

začiatku vyučovacích hodín, 

- vyučovacia hodina telesnej výchovy  (hlavná organizačná forma), 

- pohybové aktivity v školskom klube (ako dôležitá súčasť popoludňajšie činnosti), 

- záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma aktivít), 

- školské športové súťaže – pravidelné i jednorazové,  

- kurz základného plávania, 

- škola v prírode (v rôznom ročnom období s aktívnym využitím sezónnych športových 

aktivít v prírode), 

- cvičenia v prírode  (2 x ročne v rozsahu po 4 hodiny v každom ročníku). 

 

Keďže naša škola nemá vyhovujúce podmienky pre vytváranie špecializovaných oddelení pre 

žiakov zdravotne oslabených, nemôžeme realizovať povinné hodiny zdravotnej telesnej 

výchovy.  

Hodnotenie v nultom ročníku 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, 

aké sú jeho pokroky. Súčasťou je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri 

odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami 

a spôsobilosťami. 



Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných 

a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých 

budeme sledovať vývoj žiaka. Základným dokumentom, ktorým sa budeme riadiť, sú 

Metodické pokyny na hodnotenie žiakov ZŠ č. 22/2011. V triedach, v ktorých je väčší počet 

žiakov zo SZP učiteľ prihliada na túto skutočnosť. Môže znížiť obsah učiva (maximálne 10 %). 

Musí byť však zachovaný predpísaný tematický obsah.  

Hodnotenie žiakov nultého ročníka v priebežnom aj celkovom hodnotení je slovné. 

Hodnotenie má motivačný charakter, preto využívame hlavne pozitívne hodnotenie - pochvala, 

povzbudenie, pohladenie. Zohľadňujú sa vekové a individuálne osobitosti žiaka s 

prihliadaním na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. 

Na vysvedčení sa hodnotí slovne stupňami: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky, 

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

Vysvedčenie so slovným hodnotením sa doplní slovným komentárom. 

 



Prierezová téma 

 

Tematický celok Téma 

Dopravná výchova Základy akrobatických 

cvičení a názvoslovie 

Úvod - oboznámiť žiakov zo 

zásadami bezpečnosti na hodine 

TEV. Merať a vážiť žiakov. 

Oboznámiť sa s okolím školy 

Zdokonaľovanie základnej 

motoriky 

Naučiť žiakov pojmy – 

chodník, ulica, cesta, diaľnica 

naučiť žiakov základné 

dopravné značenie. 

Zdokonaľovanie základnej 

motoriky 

Vychádzky do prírody 

Pohybové hry Hrať sa na snehu 

Základné pravidlá 

v bezpečnosti v cestnej 

premávke 

Absolvovať vychádzku do 

okolia školy,  striedať rýchlosť 

chôdze 

Relaxačné, kompenzačné 

a zdravotné cvičenia. 

Vedieť sa plaziť na bruchu a na 

chrbte po lavičke. 

 

 

Základné pravidlá 

v bezpečnosti v cestnej 

premávke 

Absolvovať vychádzku do 

blízkeho okolia školy 

s upozornením, na dodržiavanie 

bezpečnosti v premávke počas 

prázdnin. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Základy akrobatických 

cvičení a názvoslovie 

Naučiť sa rozoznávať chôdzu 

a beh formou pohybových hier. 

Naučiť sa základné polohy – 

upažiť, vzpažiť, predpažiť, 

drep, stoj. 

Relaxačné, kompenzačné 

a zdravotné cvičenia 

Dýchať pomocou pohybu paží 

a trupu. 

Vydržať v polohe sed pri 

relaxačnej hudbe. 

Nacvičiť relaxáciu v ľahu na 

chrbte, uvoľňovať svalstvo. 

Pohybové hry Kotúľať loptu, podávať, nosiť 

loptu v určenom smere. Chytať 

loptu. 

Základy akrobatických 

cvičení a názvoslovie 

Prednožovať, zanožovať, 

poskakovať na jednej nohe. 

Zdokonaľovať sústredenie sa na 

určitý pohyb (stoj na jednej 

nohe, drep). 

 

Prierezové témy 

 



Zdokonaľovanie základnej 

motoriky 

Rozlišovať rýchlu chôdzu, 

pomalý beh, dodržiavať tempo 

chôdze. 

 

Pohybové hry Naučiť žiakov znožné skoky do 

kruhov formou hry. 

 

Základy akrobatických 

cvičení a názvoslovie 

Osvojiť si základné povely – na 

značky, na čiaru, do kruhu. 

Oboznámiť sa s polohami – sed, 

kľak, ľah, 

Základy rytmickej 

gymnastiky a tance 

Chodiť s výponmi 

a našľapávaním na prednú časť 

chodidla. 

Základy akrobatických 

cvičení a názvoslovie 

Striedať polohy a tempo na 

signál – stoj, drep kľak, sed, 

ľah. 

Relaxačné, kompenzačné 

a zdravotné cvičenia 

Nacvičiť relaxáciu v ľahu na 

chrbte, uvoľniť svalstvo. 

Základy rytmickej 

gymnastiky a tance 

Nacvičiť chôdzu so spevom, 

tanečnú chôdzu. 

Pohybové hry Prihrávať a chytať loptu vo 

dvojici, skupine. 

Zdokonaľovanie základnej 

motoriky 

Prenášať náradie vo dvojici. 

Podávať loptu v rade, v zástupe, 

ponad hlavu. 

Chodiť po lavičkách – zoskoky, 

výskoky 

Základy rytmickej 

gymnastiky a tance 

Nacvičiť tanečné kroky, polohy. 

Jednoduché pohyby paží 

a trupu. 

       Ľahký rytmický beh. 

Pohybové hry Kopať loptu na cieľ samostatne 

a vo dvojiciach. 

Prenášať náčinie – štafety 

k métam. 

Ochrana života a zdravia Zdokonaľovanie základnej 

motoriky 

Zdokonaľovať chôdzu vpred, 

vzad, vbok, po priamej čiare, 

vlnovke, medzi prekážkami. 

Zdokonaľovať chôdzu za 

vedúcim v skupine. 

Zdokonaľovať beh v určenom 

smere. 

Udržať rovnováhu, reagovať na 

povely, orientácia v priestore, 

vedieť vykonávať elementárne 

pohyby, tvary a prvky. 

Pohybové hry Kotúľať loptu, podávať, nosiť 

loptu v určenom smere. 

 



Základy akrobatických 

cvičení a názvoslovie 

Naučiť rozlišovať polohu tela – 

drep, stoj na signál. 

Zdokonaľovanie základnej 

motoriky 

Nacvičiť beh na krátku 

vzdialenosť, beh s prekážkami, 

bežecký pretek. 

Súťažiť v behu a chôdzi. 

Pohybové hry Súťažiť v bežeckých 

disciplínach (jednotlivec, 

dvojica). 

Súťažiť v družstvách s použitím 

lôpt. 

Základy akrobatických 

cvičení a názvoslovie 

Oboznámiť sa s polohami – sed, 

kľak, ľah, 

Zdokonaľovanie základnej 

motoriky 

Nacvičiť podávanie lopty 

v rade, zástupe, ponad hlavu. 

Zdokonaliť sa v chôdzi po 

šikmej ploche (schody, lavička) 

s loptou. 

Nacvičiť výstupy, vzostupy 

z nízkych podstavcov. 

Relaxačné, kompenzačné 

a zdravotné cvičenia 

Relaxovať formou dýchacích 

cvičení pomocou paží a trupu. 

Zdokonaľovanie základnej 

motoriky 

Striedať chôdzu s behom. 

Základy akrobatických 

cvičení a názvoslovie 

Nacvičiť činnosti na povely – 

pochod, zastavenie, obrat. 

Upevniť základné polohy – 

upažiť, predpažiť, vzpažiť, 

prednožiť, zanožiť. 

Uskutočňovať činnosti na 

povely – na značky, na čiaru, do 

kruhu. 

Pohybové hry Vyskakovať a zoskakovať 

z nízkej podložky. Triafať 

loptou do koša. 

Prenášať náčinie, štafety 

k métam. 

Relaxačné, kompenzačné 

a zdravotné cvičenia 

Precvičovať dýchacie cvičenia, 

uvoľňovacie cvičenia, 

strečingové cvičenia 

Zdokonaľovanie základnej 

motoriky 

Vedieť behať od čiary k čiare – 

štart, cieľ. 

Hádzať loptičkou do diaľky. 

Chodiť po lavičke, nácvik 

rovnováhy. 

Pohybové hry Kotúľať, podávať, nosiť loptu 

v určenom smere 

Pohybové hry Vedieť hrať pohybové hry na 

školskom dvore. 



 

Environmentálna 

výchova 

Vychádzky do prírody Chodiť vo dvojiciach 

v organizovanom tvare. 

Vychádzky do prírody Absolvovať vychádzku do 

okolia školy,  striedať rýchlosť 

chôdze. 

Sánkovať sa na školskom 

dvore. Stavať snehuliaka. 

Vychádzky do prírody Absolvovať vychádzku vo 

dvojiciach, dodržiavať tvar 

Pohybové hry Pohybové hry na dvore 

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu 

Pohybové hry Pohybová hra, Húsky, húsky 

Základy rytmickej 

gymnastiky a tance 

Jednokročka, základy tanečných 

krokov 

Mediálna výchova Základné pravidlá 

bezpečnosti v premávke 

Naučiť žiakov základné 

dopravné značenie. 

Upevňovať učivo o základných 

pravidlách bezpečnosti 

v premávke formou hry. 

Relaxačné, kompenzačné 

a zdravotné cvičenia 

Precvičiť: vzpriamený stoj, sed. 

Ľah a sed s pomocou rúk. 

Kľak a sed s výdržou. 

Základy rytmickej 

gymnastiky a tance 

Chodiť s výponmi 

a našľapávaním na prednú časť 

chodidla. 

Poskoky a výskoky. 

Ľahký rytmický beh. 

Nacvičiť znožné skoky na 

mieste a z miesta. 

Relaxačné, kompenzačné 

a zdravotné cvičenia 

Chodiť s knihou na temene 

hlavy, predkláňať sa, zbierať 

predmety. 

Dychové cvičenia (strieška, 

krídelká). 

Základy rytmickej 

gymnastiky a tance 

Nacvičiť jednokročku, 

dvojkročku. 

Základy rytmickej 

gymnastiky a tance 

Chodiť s výponmi 

a našľapávaním na prednú časť 

chodidla. 

Spontánne vyjadriť hudbu 

pohybom 

Základy rytmickej 

gymnastiky a tance 

Vedieť sa pohybovať sa 

s ľahkým náčiním. 

Multikultúrna výchova Základy rytmickej 

gymnastiky a tance 

Rómske tance 

Regionálna výchova a 

ľudová kultúra 

Základy rytmickej 

gymnastiky a tance 

Nacvičiť jednokročku, 

dvojkročku. 

Samostatne vyjadrovať hudbu 

pohybom. 



Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

odborné publikácie k daným témam 

webové stránky s témou telesnej výchovy 

materiálno-technické a didaktické prostriedky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


