
 

Názov ŠVP ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 – sekundárne vzdelanie  

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyermek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Telesná a športová výchova /Zdravie a pohyb/ 

Ročník Deviaty 

Rozsah ŠVP 2 hodina/týždeň; ŠkVP 0 hodín/ týždeň Spolu: 66hodín/rok 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania  

  Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, 

fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti 

a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen 

počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti.  

  

2. Ciele učebného predmetu  

  Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť 

žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, 

zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú 

gramotnosť, 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 ich záujmy, predpoklady a individuálne 

potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej 

starostlivosti o vlastné zdravie.  

  

3. Obsah učebného predmetu  

  

Testovanie – ľah- sed, skok do diaľky z miesta, člnkový beh 10x5m, hod plnou loptou, 12 

min. vytrvalostný beh, výdrž v zhybe  Atletika – technika štartu, beh 60 metrov, beh 1000 

metrov, skok do diaľky kročným spôsobom, štafetový beh, šplh na tyči, hod kriketovou 

loptičkou,  

Športové hry  

 Basketbal – prihrávky, dribling, uvoľňovanie s loptou, streľba v improvizovanom prostredí, 

prihrávky vo dvojici na čas,  

 Volejbal – odbitie, prihrávky, podanie, smeč, hra  

 Základy gymnastických športov 



Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Medzipred

metové 

vzťahy 

Časová 

dotácia 

Všeobecná  

gymnastik

a  

Zásady držania tela, správne, 

chybné držanie tela, základné 

názvoslovie TC,  

štruktúra gymnastickej 

jednotky(úvodná, prípravná, 

hlavná, záverečná časť  

hodiny),  

Prípravné, imitačné cvičenie, 

metodický postup osvojovania 

polôh, cvičebných tvarov, 

väzieb, organizačná činnosť,  

zdravotne orientovaná zdatnosť,  

pohybový režim, redukcia 

hmotnosti, pozitívny životný 

štýl.  

Kondičná gymnastika – 

posilňovacie cvičenie paží, nôh, 

chrbtového, brušného  

svalstva s jednorazovým,  

niekoľkonásobným opakovaním,  

s cieleným zameraním na 

jednotlivé časti tela.  

Relaxačné a dychové cvičenia,  

kompenzačné cvičenia- cvičenia 

kĺbovej pohyblivosti a elasticity 

svalov, pasívne - sed roznožmo, 

predklon, ľah vznesmo,  

pohyby ťahom, aktívne -švihanie 

nohy v ľahu, stoji do 

prednoženia, unoženia, 

zanoženia, cvičenia posilňovacie 

zamerané na problematické časti 

tela 

Vedieť správne pomenovať,  

popísať jednotlivé cvičebné  

polohy, pohyby, cvičebné  

tvary, zostaviť a viesť 

rozcvičenie,  

prakticky ukázať gymnastické 

cvičenie, zvládnuť cvičebné  

väzby a pohybové kombinácie,  

vedieť preukázať poznatky 

z organizácie, bezpečnosti,  

dopomoci, záchrany, vedieť  

ohodnotiť techniku, estetiku  

a kompozíciu, vedieť posúdiť  

reálne svoju individuálnu  

pohybovú úroveň.  

Osobnostný  

a sociálny 

rozvoj 

  

Mediálna 

výchova  

 

Dopravná 

výchova  

 

Ochrana 

života  

a zdravia 

14 h 

Atletika Základná terminológia a 

systematika atletických 

disciplín, technika atl.  

disciplín, základné pravidlá 

súťaženia a rozhodovania, 

organizácia súťaží, zásady fair- 

play, bezpečnosť a úrazová  

zábrana, zásady hygieny a vplyv 

atletiky na zdravý vývin 

mládeže. Základy PČ- atletická 

abeceda, nízky a polovysoký 

štart, šprint, vytrvalostný  

beh, štafetový beh, skok do 

diaľky, výšky, hod loptičkou, 

Vedieť sa orientovať  

v základných atletických  

disciplínach, charakterizovať  

ich a prakticky demonštrovať,  

poznať význam a vplyv  

základných prostriedkov  

kondičnej prípravy na zdravý  

rozvoj organizmu  

využitie v pohybovej aktivite,  

poznať základné pravidlá  

atletických disciplín a pod  

dohľadom pedagóga je  

schopný pomáhať pri  

organizácii a rozhodovaní  

Multikultúr

na výchova  

 

Osobnostný  

a sociálny 

rozvoj  

 

Enviroment

álna 

výchova  

 

 

Mediálna 

výchova  

15 h 



granátom, vedieť súperiť, 

kooperovať a tolerovať súperov,  

prejavovať snahu o seba 

zdokonaľovanie, húževnatosť, 

vytrvalosť, cieľavedomosť.  

atletických súťaží, poznať  

význam rozcvičenia, poznať  

a uplatňovať zásady fair-play 

ako súťažiaci, rozhodca,  

organizátor, divák.  

 

Dopravná 

výchova  

Ochrana 

života  

a zdravia 

Základy  

gymnastic

kých  

športov 

Význam a zmysel vykonávania  

gymnastických športov, zásady 

držania tela, terminológia polôh 

a pohybov, cvičebných  

tvarov disciplíny a cvičebný 

obsah ŠG žien, mužov, 

športového aerobiku,  

modernej gymn. metodický 

postup osvojovania a 

zdokonaľovania polôh,  

pohybov, cvičebných tvarov, 

väzieb, zostavy, spoločnej 

pohybovej skladby, zásady 

bezpeč. správania, dopomoc,  

záchrana pri cvičení, zdravotne  

orientovaná výkonnosť, 

pozitívny životný štýl.  

Športová gymnastika-  

Prostné - ľah vznesmo, stojka na  

lopatkách, kotúle vpred, vzad v 

rôznych obmenách, kotúľové 

väzby, stojka na rukách, -kotúľ 

vpred,  

Premet bokom, väzby s kotúľom 

vpred, vzad, stojkou na rukách -

kotúľ vpred, podpor stojmo 

prehnute vzad, skoky a obraty, 

rovnovážne cvičenia, sed  

roznožný, preskok- koza na 

šírku D, na dĺžku CH, skrčka,  

roznožka, odbočka, nízka 

kladina D- chôdza, tanečné 

kroky, skoky, rovnovážny 

cvičebný tvar, obraty, zoskok  

v kombináciach, kruhy –CH 

kmitanie vo vise, vis vznesmo, 

vis strmhlav, zhyb vo vise 

Moderná gymnastika -švihadlo -  

preskoky na mieste, z miesta 

znožmo, jednonožne, skrižmo, 

striedavonožne, krúženie- kruhy, 

osmičky, kmihanie, hádzanie a 

chytanie, lopta-kotúľanie  

a prevaľovanie, odrážanie, 

Poznať gymnastické športy,  

vedieť popísať disciplíny,  

obsah, zameranie a cieľ,  

pomenovať cvičebné polohy,  

pohyby, cvičebné tvary, vedieť  

zostaviť a viesť rozcvičenie so  

zameraním na vybraný gymn.  

šport, vedieť ukázať prípravné,  

základné cvič. Tvary,  

predviesť pohybové  

kombinácie, vedieť ohodnotiť  

techniku, estetiku a skladbu  

gymn. cvič., dokázať  

postrehnúť chyby v prevedení,  

držaní tela, svalovom napätí,  

poznať práva a povinnosti  

v gymn. pretekoch, vedieť  

posúdiť reálne svoju  

individuálnu športovú úroveň 

Osobnostný  

a sociálny 

rozvoj  

 

Prezentačné 

zručnosti  

9 h 



hádzanie a chytanie, 

vyvažovanie  

Športové 

hry 

Systematika herných činností, 

základná terminológia, technika 

HČJ, herné kombinácie a 

systémy, herný výkon  

v športových hrách, hodnotenie  

športového výkonu, funkcie 

hráčov na jednotlivých postoch, 

základné pravidlá vybraných 

športových hier, organizácia  

jednoduchej súťaže v 

ŠH(rozhodcovia,  

časomerači, zapisovatelia, 

pozorovatelia ), zásady fair-play.  

Basketbal - prihrávka jednou 

rukou od pleca, dribling, streľba 

zhora z miesta, z krátkej a 

strednej vzdialenosti, bránenie  

hráča bez lopty a s loptou.  

Futbal- prihrávka, tlmenie lopty, 

streľba, obsadzovanie hráča bez 

lopty a s loptou.  

Hádzaná- prihrávka jednou 

rukou od pleca s veľkým 

náprahom, dribling,  

streľba zhora z miesta, skokom 

do bránkoviska, obsadzovanie 

útočníka bez lopty a s loptou.  

Volejbal – odbitie na mieste, po 

pohybe, nad seba, pred 

seba,odbitie pod uhlom,  

podanie, prihrávka na nahrávača 

pri sieti, nahrávka nad seba 

Vedieť správne pomenovať,  

popísať, prakticky ukázať, v  

hre uplatniť techniku ZHČJ  

a využiť herné kombinácie  

a systémy, vedieť pomenovať  

a popísať funkcie hráčov  

v obrane i útoku, vedieť  

vysvetliť základné pravidlá  

vybraných športových hier,  

zostaviť a viesť rozcvičenie,  

vykonávať funkciu rozhodcu,  

zapisovateľa, časomerača na  

hodinách určených na hru,  

vedieť posúdiť reálnu hodnotu  

svojho individuálneho  

športového výkonu a aj  

výkonu svojho družstva 

Osobnostný  

a sociálny 

rozvoj  

 

Mediálna 

výchova  

 

Dopravná 

výchova  

 

Ochrana 

života  

a zdravia  

14 h 

Povinný 

výberový  

tematický 

celok  

Systematika HČ, základná 

terminológia, technika HČJ, 

herné kombinácie a systémy, 

herný výkon v ŠH, funkcie  

hráčov na jednotlivých postoch, 

základné pravidlá vybraných 

ŠH, organizácia súťaže, zásady 

fair-play.  

Vybíjaná – HČJ, kombinácie, 

Aerobik- základné cviky spojené 

hudobným doprovodom, 

základné tanečné kroky – 

čača a pod.  

Badminton – HČJ, základné 

druhy odbitia,  

Využitie HČ v hre.  

Vedieť správne pomenovať,  

popísať, prakticky ukázať v  

hre uplatniť techniku ZHČJ  

a využiť herné kombinácie  

a systémy, vedieť pomenovať  

a popísať funkcie hráčov  

v obrane i útoku, vedieť  

vysvetliť základné pravidlá  

vybraných športových hier,  

zostaviť a viesť rozcvičenie,  

vykonávať funkciu rozhodcu,  

zapisovateľa, časomerača na  

hodinách určených na hru,  

vedieť posúdiť reálnu hodnotu  

svojho individuálneho  

športového výkonu a aj  

Osobnostný  

a sociálny 

rozvoj  

 

Mediálna 

výchova 

 

Dopravná 

výchova 

 

Finančná 

gramotnosť 

8 h 



Nohejbal – HČJ, využitie HČ v 

hre  

Základy korčuľovania 

výkonu svojho družstva 

Testovanie  Všeobecná pohybová výkonnosť 

a telesný  

rozvoj sa testuje na záver 

školského roka  

ako hodnotenie.  

Slúži na testovanie všeobecnej 

pohybovej  

výkonnosti aj na posúdenie 

aktuálneho  

stavu.  

Vo všetkých disciplínach  

podať maximálny výkon podľa  

individuálnych schopností a  

možností  

Poznať organizačné formy TV,  

vedieť vysvetliť potrebu  

rozcvičenia pred pohybovou  

činnosťou, dodržiavať pravidlá  

správnej životosprávy, vedieť  

posúdiť úroveň svojej  

pohybovej výkonnosti, poznať  

základné olympijské idey,  

vedieť poskytnúť 1. pomoc pri  

úraze v rôznom prostredí,  

dodržiavať bezpečnostné 

a hygienické požiadavky pri  

PČ, dodržiavať pravidlá pri  

vykonávaní PČ, používať  

odbornú terminológiu  

osvojených PČ 

Osobnostný  

a sociálny 

rozvoj  

 

Enviroment

álna  

výchova  

  

Dopravná 

výchova  

  

Ochrana 

života  

a zdravia  

4 h 

Sezónne 

činnosti-  

Ochrana 

života a  

zdravia  

CO – charakteristika 

nebezpečných látok,  

vyhlásenie varovných signálov 

CO,  

vyrozumenie a privolanie 

požiarnikov,  

dekontaminácia, evakuácia, 

pravidlá  

správania sa obyvateľstva.  

Zdravotná príprava- 

obväzovanie, druhy  

obväzov, ošetrenie kĺbov.  

Pohyb a pobyt v prírode – 

mierky máp,  

zemepisný azimut  

ochrana pred bleskom.  

Vedieť sa orientovať v prírode  

podľa turistických značiek,  

mapy, buzoly, prírodných  

úkazov, absolvovať súvislý  

presun v teréne, základy  

správania sa v prírodnom  

prostredí smerujúce k jeho  

ochrane, poznať historické  

a kultúrne pamiatky v okolí  

svojho bydliska a regiónu,  

vedieť poskytnúť 1. pomoc,  

vedieť organizovať pohybové  

hry v prírode.  

Dopravná 

výchova  

 

Ochrana 

života a 

zdravia 

2 h 

 

4. Využitie disponibilných hodín 

Predmet Telesná a športová výchova v 9 ročníku nedisponuje žiadnymi disponibilnými 

hodinami.  

  



5. Metódy a formy práce 

Názov tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Testovanie *Motivačná  

*Informačno-receptívna–met.ovoreného slova  

*Metódy názorno-demonštračné  

*Metódy z logického aspektu  

*Diagnostické metódy  

*Metódy organizačného aspektu 

Hodinová forma  

Individuálna práca 

Atletika  Motivačná – motivačné pozorovanie, 

demonštrácia pohybu  

*Informačno-receptívna –metóda hovoreného 

slova  

*Metódy názorno-demonštračné  

*Metódy praktické – nácvikové /nácvik/, 

fixačné /opakovanie,  

zdokonaľovanie/- spätnoväzbové  

*Produktívne metódy – hra, spolupráca  

*Metódy z logického aspektu – analýza, 

syntéza pohybovej činnosti  

*Diagnostické metódy – zisťovacie, 

pozorovanie, porovnávanie  

analyzujúce žiacke výkony  

*Metódy organizačného aspektu- met. 

registrácie údajov, met. Štatistické 

Hodinová forma  

Skupinová práca  

Individuálna práca  

Športové hry  *Motivačná  

*Informačno - receptívna –met. hovoreného 

slova  

 met. písaného slova a grafického znázornenia 

- práca s nákresom  

pohybového úkonu  

*Metódy názorno-demonštračné  

*Metódy praktické  

*Produktívne metódy – hra, spolupráca  

*Metódy z logického aspektu  

*Diagnostické metódy  

*Metódy organizačného aspektu 

Hodinová forma  

Skupinová práca  

Individuálna práca  

Základy  

gymnastických  

športov  

*Motivačná – motivačné pozorovanie, 

demonštrácia pohybu  

*Informačno-receptívna –met. hovoreného 

slova- monologický výklad ,  

opis, rozhovor  

*Metódy názorno-demonštračné – ukážky, 

osobný príklad, pozorovanie,  

porovnávanie, demonštrácia  

*Metódy praktické – nácvikové /nácvik/, 

fixačné /opakovanie,  

zdokonaľovanie/- spätnoväzbové  

*Produktívne metódy – hra, spolupráca  

Hodinová forma  

Skupinová práca  

Individuálna práca 



*Metódy z logického aspektu – analýza, 

syntéza pohybovej činnosti  

*Diagnostické metódy  

*Metódy organizačného aspektu 

Povinný výberový  

tematický celok –  

Pohybové hry  

*Motivačná  

*Informačno-receptívna – met. hovoreného 

slova met. písaného slova  

a grafického znázornenia  

*Metódy názorno-demonštračné  

*Metódy praktické  

*Produktívne metódy – hra, spolupráca  

*Metódy z logického aspektu  

*Diagnostické metódy  

*Metódy organizačného aspektu  

Hodinová forma  

Skupinová práca  

Individuálna práca 

 

6. Učebné zdroje 

Internet, tlač, časopisy ,odborná literatúra, náčinie, náradie, iné didaktické prostriedky 

 

7. Hodnotenie predmetu.  

Za najdôležitejšie pri hodnotení žiaka v telesnej a športovej výchove sa považuje nielen to, 

aké dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a 

výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale 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 považuje:  

- posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a vyučovaniu 

telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania 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.  

Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení. Ide o také súhrnné hodnotenie, aké sa 

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. Predmet 

telesná výchova a šport je ohodnotený známkou. Hodnotenie žiakov je stupnicou od 1 po 5. 

kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy s platnosťou od 1.5.2011. 


