
TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN 

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA/Gymnastika      5. - 6. ROČNÍK 

         Počet hodín týždenne:  3                                                                                        Počet hodín ročne:   99                                                 

 

Mesiac  Počet hodín Náplň vyučovacích hodín športovej prípravy Obsahový  

štandard 

Výkonový štandard 

IX. 10 

1 Nácvik a zdokonaľovanie techniky behu Význam  rozcvičenia a strečingu pri 

vykonávaní pohybových činností, 

význam správnej životosprávy pre 

pohybový výkon a negatívne vplyvy 

fajčenia, alkoholu a nedovolených látok 

na zdravie a pohybový výkon, 

telesné zaťaženie, meranie a 

vyhodnocovanie údajov o pulzovej 

frekvencii, poznatky o rozvoji a 

diagnostikovaní základných pohybových 

schopností, poznatky o telesnom vývine a 

jeho diagnostikovaní,základné poznatky z 

biológie človeka súvisiace a účinok 

pohybovej aktivity na vlastný 

organizmus, 

úspechy našich i svetových gymnastov na 

vrcholných podujatiach na OH, MS, ME, 

prvá pomoc pri drobných poraneniach, 

úrazoch používať odbornú terminológiu 

pre všetkých pohybových činnostiach, 

kondícii, technike, taktike a metodike 

osvojovaných pohybových činností, 

pravidlá súťaženia v osvojených 

pohybových činnostiach a základné 

činnosti rozhodcu, merača, zapisovateľa 

Vedomosti: 

systematika gymnastických činností, 

herných situácií, technika taktika 

koordinačných činností jednotlivca, 

akrobatických kombinácií a herných 

systémov ,individuálny a tímový herný 

výkon v športových hrách, hodnotenie 

športového výkonu,funkcie hráčov na 

jednotlivých postoch a ich úlohy, 

základné gymnastické a rozhodcovské 

pravidlá,organizácia jednoduchej súťaže 

v miniturnajoch  skupiny, jednotlivých 

tried, rôznych škôl, športových hrách 

(rozhodcovia, časomerači, zapisovatelia, 

pozorovatelia a pod.) 

plniť úlohy a funkcie súvisiace s 

realizáciou samotnej zostavy, stretnutíe a 

efektívne plnenie taktického sústredenia 

sa na výkon  (v tréningu, na hodine, v 

pretekoch), 

poznať a vykonávať pohybové činnosti, 

ktoré pôsobia na rozvoj kondičnej 

pripravenosti pre dané športové hry, 

zásady správneho držania tela, základné 

názvoslovie telesných cvičení, 

štruktúra tréningovej jednotky - úvodná, 

prípravná, hlavná, záverečná časť 

vyučovacej hodiny, metodicko-

organizačné formy, metodický postup 

osvojovania a zdokonaľovania polôh, 

pohybov, cvičebných tvarov, väzieb 

organizačná činnosť na vyučovacej 

jednotke ( hodine ) 

Zručnosti a schopnosti: 

cvičenia rozvíjajúce kondície /sila, 

vedieť správne 

pomenovať, popísať, 

prakticky ukázať, v 

hre (stretnutí) 

uplatniť 

techniku základných 

herných činností 

jednotlivca a využiť 

herné kombinácie 

a herné systémy, 

štandardné situácie, 

vedieť pomenovať a 

popísať funkcie a 

úlohy hráčov v 

obrane i v útoku a 

skupín hráčov,vedieť 

vysvetliť základné 

pravidlá hry, 

rozmery ihriska, 

vedieť zostaviť a 

prakticky viesť 

rozcvičenie (vlastné, 

aj skupinu 

spolužiakov) pred 

hrou, resp. 

stretnutím, resp. 

viesť kompenzačné 

strečingové cvičenia 

po skončení hodiny 

resp. zápasu, 

vykonávať funkciu 

rozhodcu , 

zapisovateľa, 

časomerača 

na hodinách 

určených na hru 

(stretnutie) a viesť 

jednoduchý 

pozorovací hárok o 

hráčskom výkone 

družstva, vedieť 

posúdiť a popísať 

a ohodnotiť reálnu 

hodnotu svojho 

individuálneho 

športového výkonu 

a aj výkonu svojho 

družstva, poznať 

organizačné formy 

športovej prípravy, 

vedieť vysvetliť 

potrebu rozcvičenia 

a strečingu pred 

vykonávaním 

pohybovej činnosti, 

dodržiavať pravidlá 

hry, správnej 

životosprávy, 

organizácia, 

disciplíny,vedieť 

1 Rozvoj bežeckej frekvencie – rýchle nohy 

2 Nácvik ČJ – obojrukosť, obojnohosť,súmera 

2 Nácvik ČJ – estetické držanie tela, rovnováha 

1 Nácvik koordinácie na náradí – nízka kladina 

2 Testy všeobecnej a  špeciálnej motorickej 

výkonnosti 

1 Prípravné hry – 2:2, 3:3, 4:4  

X. 

 

11 

 

1 Nácvik štartov z rôznych polôh 

1 Rozvoj obratnosti – vedenie lopty, švihadla, 

rozvoj kontinuity sledu pohybov 

1 Nácvik HČJ – držanie telaa úklony so 

smenou smeru – obojstranné vedenie trupu 

2 Nácvik ČJ – spracovanie odrazov, obratov 

1 Nácvik kotúľovej techniky 

2 Doplnkové hry – vybíjaná, basketbal, ringo, 

florbal 

1 Nepohybová príprava – pravidlá hry 

1 Prípravné hry – 2:2, 3:3, 4:4  

1 Testy všeobecnej motorickej výkonnosti 

XI. 11 

2 Rozvoj bežeckej frekvencie – preskok cez 

kozu 

1 Reťazce pohybových činností 

2 Rozvoj rýchlosti, odrazovej sily, rozvoj 

agility 

1 Nácvik jednoduchej  zostavy vo vedení lopty 

2 Doplnkové hry – lenivý tenis, basketbal, 

florbal 

1 Prípravné hry 2:2, 3:3 

1 Nácvik ČJ – kotúľová zostava, piruety 

1 Nepohybová príprava – základná výživa, 

životospráva, hygiena 

Testy všeobecnej  špeciálnej motorickej 

výkonnosti 

XII. 9 

1 Nácvik štartov z rôznych polôh – vpred, vzad 

2 Rozvoj obratnosti a koordinácie 

1 Rozvoj sily posilovania vlastnou váhou 

1 Nácvik ČJ – precvičenie stojky na lopatkách 

a následné kombinácie vo väzbe 

2 Doplnkové hry – florbal, volejbal 

1 Prípravné hry – 2:2, 3:3 

1 Nepohybová príprava – pravidlá hry 

I. 9 

1 Nácvik ČJ – prvá pomoc vo dvojici 

2 Reťazce pohybových činností – obruč 

1 Nácvik streľby po vedení a vyhadzovačke 

1 Hrazda – nadhmat, podhmat, výmyk 

1 Cvičenie so švihadlom – medziskoky, 

dvojšvihy, vpred, vzad, vajíčko 

1 Prípravné hry – 1:1, 2:2, 3:3 

1 Doplnkové hry – florbal, basketbal 

1 Pravidlá hry – technické parametre vybíjanej 

 

II. 

 

10 

1 Nácvik a zdokonaľovanie techniky odrazu 

2 Rozvoj obratnosti a koordinácie 

1 Výber odrazu miesta, protipohyb, doskok 

2 Základy HK, tímová spolupráca 

1 Spájane akrobatických činností do väzby 

1 Prípravné hry 4:4  

1 Doplnkové hry – sedbal, lenivý tenis 



1 Nepohybová príprava – základy hygieny, 

životospráva, vitaminazácia 

rýchlosť, vytrvalosť/, kondično-

koordinačné schopnosti, 

technicky správne polohy a pohyby 

jednotlivých častí tela pri danom pohybe 

formou nácviku a zdokonaľovania 

mať estetiku  pohybov vykonávania 

všeobecných a špeciálnych činností v 

športe, formovanie telesných proporcií, 

kultivovaného prejavu osobnosti žiačok.   

Za pomoci týchto činností, vedomostí, 

zručností a schopností v priebehu 

vyučovacieho procesu predpokladáme 

vytvorenie postojov u žiakov: 

Postoje: 

prejavovať trvalý pozitívny vzťah k 

športovej aktivite ako predpokladu na ich 

celoživotné uplatňovanie v individuálnej 

pohybovej kreativite, 

súťažením v športovej hre preukázať 

pozitívny postoj k telovýchovnému 

procesu, mať pozitívny vzťah k súperkám, 

spoluhráčom i k súperovi, trénerovi, škole 

a klubu dodržiavať prijaté normy a 

pravidlá, dodržiavať zásady fair-play, 

prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie, 

húževnatosť, morálno-vôľové vlastnosti, 

vytrvalosť,  pestovať celoživotný zdravý 

pohybový štýl. 

mať pozitívny dlhotrvajúci zážitok z 

vykonávanej pohybovej gymnastickej 

činnosti, 

vedieť zvíťaziť a prijať prehru v 

športovom stretnutí i v živote, uznať 

kvality súpera, pestovať kolektívny duch 

a pozitívne medziľudské vzťahy. 

posúdiť a 

diagnostikovať 

úroveň svojej 

pohybovej 

výkonnosti, herného 

výkonu v hre 

a telesného rozvoja 

podľa daných 

noriem, testov a 

hodnotenia 

vedieť poskytnúť 

prvú pomoc pri 

úraze v rôznom 

prostredí, dodržiavať 

bezpečnostné a 

hygienické 

požiadavky pri 

vykonávaní 

pohybovej činnosti, 

používať odbornú 

terminológiu 

osvojených 

pohybových 

činností, históriu 

športu, dejiny 

gymnastiky, pravidlá 

zostáv, rozmery 

prostného, počet 

pokusov, hodnotiť 

pohybové činnosti, 

analyzovať herný aj 

individuálny výkon, 

zásady kondície, 

techniky a taktiky. 

 

 

III. 9 

1 Rozvoj všeobecnej vytrvalosti, sily 

1 Nácvik ČJ – cvičenie na trampolíne 

2 Nácvik taktiky – vybiehanie z tandemu, 

predbiehanie, synchronizácia družstva 

1 Pociťovanie obratov, rýchle nohy 

3 Prípravné hry 4:4, doplnkové hry - vybíjaná 

1 Základy taktickej prípravy – individuálna 

herná činnosť 

IV. 9 

2 Nácvik ČJ – herné činnosti v pohybe 

1 Nácvik preskoku – roznožka, skrčka 

2 Zostava dvojíc – spájanie činností s náčiním 

2 Prípravné hry – taktické myslenie v hre 

2 Prípravné cvičenia a koordinačné činnosti na 

rozvoj orientácie v priestore 

V. 
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2 Nácvik streľby vo vybíjanej – základné ČJ 

1 Spájanie prvkov akrobacie a synchronizácie 

2 Nácvik skokov – jeleň, čertík, majstrák 

2 Výber miesta zoskoku z hrazdy zákmihom 

2 Spoločná skladba s dvomi náčiniami 

2 Prípravné cvičenia a herné činnosti na  rozvoj 

vzájomnej spolupráce 

1 Nepohybová príprava – základy individuálnej 

taktiky v cvičení na kladine 

VI. 
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1 Nácvik točov na hrazde – toč jazdmo 

1 Spájanie reťazcov v akrobatických 

činnostiach a väzbách 

2 Precítenie priestoru, vzájomné zabezpečenie 

synchronizácie spoločného cvičenia 

1 Súlad pohybu a hudby na malom priestore 

1 Zásady spolupráce skupín v dualnom systéme 

1 Testy všeobecnej a špeciálnej motorickej 

výkonnosti 

2 Doplnkové hry – softbal, bedminton, tenis 

 

Hlavné úlohy základnej športovej prípravy: 

 

 osvojovanie a rozširovanie špeciálnych taktických vedomostí potrebných na účinkovanie v súťažných 

stretnutiach 

 zvládnuť základné úlohy na jednotlivých hráčskych postoch v základnom hernom systéme 

 analýza hry vlastného mužstva a individuálny herný výkon, sledovanie zápasov a ich hodnotenie 

 nácvik a zdokonaľovanie krátkych reťazcov HČJ, základy UHK a OHK 

 systematické výchovné pôsobenie. Formovanie osobnosti žiaka v špecifickom hráčskom kolektíve, rozvoj 

schopností súťažiť 

 zvládnutie základných pravidiel športovej gymnastiky a iných doplnkových športov 

 

Žiačka v športovej príprave dosahuje primeranú úroveň osvojenia: 

  

A./  všeobecné pohybové zručnosti, činnosti a vedomosti (kondičné a koordinačné činnosti) 

 budovanie všestrannej pohybovej výkonnosti a bioenergetickej základne budúcej pretekárskej výkonnosti 

 vytváranie kondičných - koordinačných výkonových predpokladov 

 rozvíjanie základného oxidatívneho energetického potenciálu a pohybovej koordinácie 

 silové schopnosti, zlepšenie nervosvalovej koordinácie, obdobie rozvoja relatívnej sily, vytvárať 

mikropreteky 1–1, razanciu a techniku jednotlivých náradí, štarty, sústredenie sa, predovšetkým komplexný 

rozvoj rýchlostne – silových schopností, dynamickú a výbušnú silu, 

 vytrvalostné schopnosti, rozvoj aeróbnej vytrvalosti s predlžovaním jednotlivých úsekov, intenzita nízka, 

 rýchlostné schopnosti, rozvoj štartovej rýchlosti s dynamickou silou v spojení s hernými činnosťami 

jednotlivca, rýchlosť reakcie a lokomočnej rýchlosti na úsekoch 5-10 m, rozvoj rýchlosti koordinačných 

činností jednotlivca v reťazcoch, pri zvládnutí techniky rozvíjame základov rýchlosti súčinnosti, 

 ohybnosť, aktívne cvičenia a pasívne dynamické cvičenia, u mládeže rozvíjame širokú paletu cvičení 

s využitím metód aktívneho cvičenia a pasívnych dynamických cvičení s náčiním 

 rozvoj kondičných schopnosti, prostredníctvom hry v rôznych formách prípravných hier (4-4,3-3,5-5,6-6), 

možno však rozvíjať aj izolovane, no vždy so silným motivačným nábojom 



 

B./ špeciálne pohybové zručnosti a činnosti, vedomosti pri doplnkových športoch: 

 

– herné činnosti jednotlivca / útočné, obranné /: 

– rozvoj herných činností jednotlivca , v pohybe, prihrávka, preberanie, vedenie, obchádzanie 1-1, 

streľba, výber miesta, obsadzovanie priestoru, obsadzovanie hráča, odoberanie lopty brankár: všetky 

spôsoby chytanie, presné vykonanie vyhadzovania, vykopávania, 

–  rozvoj reťazcov herných činností jednotlivca, hlavne plynulý pohyb, rôzne zložité reťazce a ich 

koordinované spájanie, akcent na uvoľňovanie sa hráča s loptou v súbojoch 1-1 v postupnosti 

s prihrávkou a streľbou, 

–  rozvoj kontroly lopty „pocit lopty - rýchle nohy”, pociťovanie, obojnohosť, žonglovanie hlavou, 

nohou, lopty rôznych rozmerov a hmotnosti, klamlivé pohyby maznanie sa s loptou, ovládanie lopty 

rôznymi časťami tela, striedanie frekvencie krokov 

– herné kombinácie /útočné, obranné/: 

– rozvoj herných kombinácií, jej presnosť, plynulosť spolupráce, využívanie herných kombinácií 

v typických priestorových úsekoch, streľba po kombinácií, útočná resp. obranná hra dvojíc, trojíc, 

štvoríc a skupín v rôznych zónach, vertikálach  

– herný systém /základný, útočný, obranný/: 

–  rozvoj herných systémov, orientácia v priestore, základná hra mladší žiaci 8-8, starší žiaci 10-10, 

účelná organizácia hry v základnom postavení, plnenie úloh na hráčov v rôznych funkciách, herný 

systém u mladších žiakov 3-3-2, u starších žiakov 4-3-3, 

– doplnkové hry: florbal, ringo, volejbal, lenivý tenis, bedminton,  sedbal, hokejbal, pohybové hry, 

pohybové cvičenia 

– testovanie: testy všeobecnej motorickej výkonnosti, špeciálnej motorickej výkonnosti meranie, váženie 

–    znak trénovanosti  za pomoci softvéru na PC a fotobuniek v spolupráci s pracovníkmi z BB 

 

C./ teoretické poznatky, vedomosti – nepohybová príprava 

 

     V športovej príprave sú poznatky základným predpokladom uvedomelého osvojovania si pohybových 

činností, rozvíjania pohybových schopností a výchovy charakterových a iných vlastností osobnosti. 

       Majú dôležitý význam pri vytváraní postojov k zdravému životnému štýlu i k celoživotnej pohybovej 

aktivite. Sú podmienkou úspešného vykonávania praktických činností. 

     Nepohybová príprava - ide o teóriu a špeciálne vedomosti, orientácia na individuálny lokomočný výkon, 

kolektívny výkon družstva, technickú stránku gymnastických činností a ich využitie v zostave, základy 

individuálnej taktiky pri realizácií koordinačných činností, zásady spolupráce v skupine a súčinnosť kolektívu, 

úlohy vyplývajúce z hráčskej funkcie v danom hernom systéme, pravidlá hry, analýza výkonu jednotlivca aj 

družstva, vlastného individuálneho výkonu, sledovanie zápasov vrcholových gymnastiek, A družstva Slovenskej 

reprezentácie, MS, ME a na olympijských hrách. 

 

     D./ žiačka vie využiť poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti športovej prípravy aj do  iných 

predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody. 

 

– pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie, 

– mať vedomosti o potrebe prevencie pred civilizačnými ochoreniami pohybovými prostriedkami, 

– vedieť poskytnúť prvú pomoc, 

– vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich zdravie. 

– mať vytvorenú hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú popredné miesto. 

– poznať a dodržiavať zásady správnej výživy, 

– zaradiť využívať športové a pohybové činnosti vo svojom voľnom čase, 

– mať predstavu o svojich pohybových možnostiach, 

– pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy, 

– pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné cvičenia na jeho dosiahnutie 

– poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti, 

– vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností, ďalších nadväzujúcich cvičení 

– vedieť diagnostikovať a hodnotiť pohybovú výkonnosť vlastnú i spolužiakov, 

– vedieť využiť všetky pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti. 

– využiť svoje vedomosti na zdokonaľovanie sa vo vlastnej športovej výkonnosti, 

– vedieť uplatniť osvojené pravidlá v ďalších športových odvetviach, hrách, disciplínach a činnostiach 

– prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti, 

– preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach, 

– mať príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti. 

 


