
Názov ŠVP  ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Telesná výchova 

Ročník prvý 

Rozsah ŠVP 2  hodiny / týždenne , ŠkVP  0 hodín / t ýždenne    

Spolu :  66 hodín  /  rok 

 

                   

1. Charakteristika učebného predmetu 1. roč.  

Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantné 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 vzdelávanie 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.  

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. 

 

 

 

3.Obsah vzdelávania 

 

Cieľ 

a kľúčové 

kompetencie 

Tematický 

celok 

Obsahový 

štandard 

Výkonový 

štandard 

Počet 

hodín 

Pr.t 

 

Zameraný na 

vzdelávací 

rozvrh 

1. Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohyb. zručnosti 

- základné 

lokomócie 

 

- poznať, vedieť 

pomenovať 

27  

  -poradové 

cvičenia 

- poznať základné 

poradové cvičenia 

a vedieť ich pomenovať 

 FIG 

  - 

názvoslovie 

- elementárna 

terminológia gym. 

polôh, pohybov a 

cvičení 

  

  - pojem 

pravidlá 

- poznať pravidlá 

atletiky, skok do 

diaľky, beh a gym. 

cvičení 

 ENV 

Zameraný na 

osobnostný 

rozvoj 

2. manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

- základné 

herné 

činnosti 

- poznať a vedieť 

pomenovať 

20  

  - súťaže - poznať význam 

súťaživosti v športe 

 MEV 

  - herné 

náčinie 

- poznať správnu 

manipuláciu s herným 

náčiním 

  

  - pravidlá 

hry 

- poznať základné 

pravidlá realizovaných 

hier 

  

  - správanie 

sa na 

podujatiach 

- poznať kultúrne 

správanie sa na 

športových podujatiach 

 DOV 



  - 

bezpečnosť 

- poznať zásady 

bezpečnosti a hygieny 

pri hrách 

  

Zameraný na 

zdravie 

3. Kreatívne 

a estetické 

pohybové 

činnosti 

- pohybové 

výrazy 

- poznať a pomenovať 

jednotlivé druhy cvičení 

a hier 

6  

  - rytmika a 

dramatika 

- poznať správnu 

techniku jednoduchých 

cvičení, pohybov, 

motívov tanca 

 MEV 

  - správne 

držanie tela 

- poznať polohy tela 

a jeho častí 

  

Zameraný na 

motoriku 

4. 

Psychomotorické 

cvičenia a hry 

- ľudské telo - naučiť elementárne 

poznatky o ľudskom 

tele 

 MUV 

  - správne 

držanie tela 

- poznať a vedieť 

pomenovať polohy tela 

a jeho časti 

  

  -zásady 

bezpečnosti 

- poznať hygieny 

a psychohygieny pre 

zdravie 

  

Zameraný na 

postoje 

5. Aktivity 

v prírode 

a sezónne 

pohybové 

činnosti 

- hry so 

snehom 

- dbať na bezpečnosť 

pri hrách so snehom 

13  

  - pohyb na 

ľade 

- vedieť sa kĺzať na 

ľade 

  

  -lyžovanie - poznať význam 

zimných športov 

 TPP 

  - turistika - poznať elementárne 

poznatky o význame 

turistiky 

 FIG 

 

     4. Neboli pridané  vyučovacie hodiny z  ŠkVP. 

 

      5. Formy a metódy 

 

 skupinové, frontálne vyučovanie, individuálna forma 

 metóda vysvetlenia, pozorovania, demonštrácia 

 

      6.Učebné zdroje 

 

 športové náčinia a náradia 

 detské hudobné nástroje 

 vlastná zbierka pohybových hier 

 

     7. Hodnotenie predmetu 



 

Počas roka predmet TEV  klasifikujeme . Hodnotenie prebieha v súlade s príslušným 

metodickým pokynom Metodický pokyn č.  22 / 2011 – R. 

 

 

 

Legenda: Pz. t – prierezové témy  
               DOV – dopravná výchova 

                  ENV – enviromentálna výchova 

                  TPP – tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

                  MEV – mediálna výchova  

                  MUV – multikultúrna výchova  

                 FIG- finančná gramotnosť



 

 


