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Anotácia 

Práca je zameraná na získavanie potrebných vedomostí, zručností a rozvíjanie postojov  
žiakov z rôznych oblastí telesnej kultúry s využitím prierezových vedných odborov 
/história, anatómia, chémia, fyzika a iné/, s využívaním rôznych čitateľských stratégií, 
informačno-komunikačných technológií (ďalej len IKT) v edukačnom procese, vo 
vyučovacom predmete Základy športovej prípravy v rámci školského vzdelávacieho 
programu (dalej len ŠkVP) pre základnú školu (ISCED 2), pre triedy so zameraním na 
šport. Práca ponúka konkrétne ukážky aktivít na jednotlivé témy vyučovacích hodín 
s využitím rôznych textov využitím  vyučovacích metód v jednotlivých fázach 
vzdelávacieho procesu. Prostredníctvom ukážok konkrétnych vyučovacích hodín 
ponúka ukážky aktivizácie žiakov a efektivitu edukačného procesu a jeho zatraktívnenie. 
V práci kladiem dôraz na používanie rôznych prostriedkov a vyučovacích metód, ktoré 
aktivizujú žiakov a zefektívňujú edukačný proces.  
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ÚVOD 

 
Šport je jedna z najdiskutovanejších tém novodobej spoločnosti. Táto téma je 
zvýrazňovaná hlavne vďaka svojmu dopadu tak na oblasť sociálnu, ekonomickú, 
politickú, ako aj oblasť kultúrnu a zdravotnú. Šport je fenomén, o ktorom sme 
pravidelne informovaní hneď vedľa politických udalostí a predpovede počasia. Bezbrehá 
komercionalizácia, konzumný spôsob života, drogová scéna, korupcia, rasizmus – aj toto 
všetko odráža svet športu v miere, ktorá zodpovedá jeho virtuálnej príťažlivosti 
a mediálnej pôsobivosti. Šport však zároveň stráca svoj pôvodný význam a z každodenne 
masovo praktikovaných foriem voľno-časových aktivít človeka sa stáva skôr predmetom 
diváckej pozornosti (Sekot, 2003). 

 
Z tohto dôvodu je dôležité, aby sa v oblasti športu dobre orientovali v prvom rade 
samotní športovci, vedeli o športovom dianí, histórii a súčasnosti čo najviac, hlavne 
o vplyve športu na ich zdravie a výkonnosť. Aby poznali teóriu tréningového procesu 
a vedeli si tak zdôvodniť svoju tréningovú prax, no hlavne, aby si vedeli odpovedať na 
otázku, či očakávania zo strany rodiny a spoločnosti od nich, ako budúcich 
výkonnostných športovcov, korešpondujú s ich predstavami o športovaní a ich 
budúcnosti. 

V súčasnosti sa v pedagogickej literatúre odporúča individuálny prístup k žiakom 
a preferencia emocionálneho prežitku z vykonanej činnosti a z vlastného fyzického 
výkonu, ktorá pomáha motivovať žiakov prostredníctvom prirodzeného pohybu hernou 
formou. Na emotívny základ je potrebné nadväzovať rozumovými podnetmi na 
posilnenie racionálneho jadra motivácie k telesnej a športovej výchove, k činnostiam 
a k výkonu v nich. Preto považujem za dôležité venovať sa aj teórii telesnej výchovy 
a športu a snahe, aby žiaci mali aj dostatočný poznatkový aparát z týchto oblastí, ktorý 
by im ich pomohol zdôvodniť na racionálnom základe. Dôležité je, aby žiaci pohyb 
chápali v prvom rade ako prostriedok na sebarealizáciu, v ktorom môžu zažívať pocit 
užitočnosti, úspechu a zábavy v kolektíve a až potom sa orientovali na výkon. A nemenej 
dôležité je, aby žiaci, učitelia ale aj spoločnosť nevnímala šport oddelene od ostaných 
vyučovacích predmetov, ale bolo vidieť, že šport a telesná výchova sú prepojené aj 
s inými predmetmi, že telesná výchova pomáha rozvíjať vedomosti z histórie, geografie, 
etickej výchovy, občianskej náuky, fyziky, matematiky, biológie, ale aj na druhej strane 
poznatky z týchto predmetov dokážu pomôcť ku kvalitnejšiemu športovému výkonu.  

Z tohto dôvodu sme na škole zaviedli ako predmet školského vzdelávacieho programu 
„Základy športovej prípravy“ už pre žiakov základnej školy, športových tried. 
Vychádzame pritom z tém  rovnomenného predmetu športových gymnázií, ktoré sme 
obsahovo upravili pre žiakov základnej školy v nadväznosti na obsah učiva v iných 
predmetoch v jednotlivých ročníkoch.  

 
Základy športovej prípravy je nový predmet školského vzdelávacieho programu, 
v ktorom žiaci školy získavajú potrebné vedomosti, zručnosti a rozvíjajú si postoje z 
rôznych oblastí telesnej kultúry, s využitím prierezových tém vedných odborov 
/história, anatómia, chémia, fyzika, a iné/ ale veku primeraným spôsobom. Predmet je 
zaradený do vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb. 

 
V predmete ide predovšetkým o získanie vedomostí, zručností a rozvíjanie postojov 
žiakov z telesnej kultúry a jej zložiek, z oblasti tréningového procesu, tak v teoretickej 
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ako aj v didaktickej rovine, osvojenie si odbornej terminológie, aplikovanie vedeckých a 
praktických poznatkov, ako aj schopnosť charakterizovať ich zdôvodnenie a použitie 
v samotnom tréningovom procese. Dôležité pri tom je rozvíjanie kladného vzťahu 
k športu, k telesnej kultúre, k pohybu, histórii športu, k myšlienkam olympijského hnutia  
a fair play. 
 
Cieľom tohto predmetu je, aby získané vedomosti, zručnosti, postoje aplikovali naši 
absolventi v každodennom živote. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu Základy 
športovej prípravy je problematika svetového a domáceho olympijského hnutia 
(Olympijská výchova), ktorého strategickým cieľom je výchova prostredníctvom športu. 
Jednotlivé tematické celky sú formulované v troch, hierarchicky usporiadaných 
rovinách: podľa revidovanej bloomovej taxonómie  

 rovina reprodukcie a  porozumenia (forma monológu), 
 rovina aplikácie, analýzy, syntézy  (forma monológu, resp. dialógu, skupinovej 

práce), 
 rovina, hodnotenia  a tvorenia (forma dialógu, resp. diskusie, porovnávania  a 

tvorenia). 

 
Časová dotácia je určená na predmet „Základy športovej prípravy“ v každom ročníku  
0,5 vyučovacej hodiny (ďalej len VH) týždenne, čo predstavuje 18 VH v ročníku. Výučbu 
realizujeme v jednom z polrokov po 1VH v týždni v 5. až 9. ročníku. Časová dotácia a 
konkrétne rozdelenie tematických celkov (ďalej len TC) a jednotlivých tém v ročníkoch 
pozri príloha č. 1, č. 2, č. 3. 
 
Práca ponúka prierezovo konkrétne vyučovacie aktivity z 5. a 6 ročníka, z oblastí  
histórie telesnej kultúry a organizácie tréningového procesu. 
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1 OPIS OSVEDČENEJ PEDAGOGICKEJ SKÚSENOSTI 

1.1  Kontext a rámec 

Navrhované aktivity boli realizované na základnej škole so školským vzdelávacím 
programom (ďalej len ŠVP) so zameraním na šport u žiakov v piatom a šiestom ročníku 
(ISCED 2).  
 
Na základe odučených hodín, konštatujem, že učiteľ musí dobre ovládať základnú 
didaktickú techniku (počítač, dataprojektor, interaktívna tabuľa a pod.) a softvérového 
vybavenia (skupinu programov Microsoft ako PowerPoint, Excel, InfoPath, Publisher 
a aplikácie Google na vytváranie prezentácií, formulárov, tabuliek a pod.), musí mať 
praktické skúsenosti s meracími prístrojmi (elektronický tlakomer, kalibrometer, 
spirometer, športtester a pod.). Bez týchto zručností môže mať ťažkosti pri realizácii 
jednotlivých vyučovacích hodín. 
 
Dôležité je, aby mal učiteľ dostatočný prehľad o literatúre súvisiacej s výučbou 
pohybových činností a skúsenosti z telovýchovného a tréningového procesu.  
Zo strany žiakov sú potrebné zručnosti v bežnom ovládaní informačno-komunikačných 
technológií (ďalej len IKT) na úrovni vyhľadávania informácií a tiež práce so skupinou 
programov Microsoft Office prípadne v aplikácii Google na vytváranie prezentácií 
a prácu s formulármi.  
 
Ďalej sú pre učiteľa potrebné určité praktické skúsenosti z vlastného telovýchovného, 
tréningového procesu ako aj  určitá úroveň pohybových zručností. Je vhodné, ak tento 
predmet učia viacerí učitelia s rôznou aprobáciou, ktorí dokážu prepojiť jednotlivé témy 
z rôznych odborov tak, aby žiaci videli ako sú poznatky z rôznych odborov prepojené . 

1.2  Špecifikácia cieľovej skupiny 

V práci sú uvedené aktivity, ktoré boli realizované v 5. a 6. ročníku základnej školy, ale je ich 

možné použiť aj vo vyšších ročníkoch základnej školy so zameraním na šport a aj v triedach 

 športových gymnázií. Taktiež je možné ich využiť aj na hodinách slovenského jazyka  

literatúry, dejepisu, geografie, biológie, alebo pri projektovom vyučovaní.  

 

Predkladaná práca na niekoľkých vyučovacích hodinách približuje možnosti využitia 

medzipredmetových vzťahov a využitie čitateľských stratégií na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti. Aj keď v práci uvádzam scenáre celých vyučovacích hodín, je možné z nich 

vybrať len časť a tú zasadiť do iného rámca vyučovacej hodiny.  

1.3  Ciele osvedčenej pedagogickej skúsenosti 

Cieľom práce je poskytnúť niekoľko námetov na vyučovanie, ktoré obohacujú vyučovanie a 

prebúdzajú u žiakoch väčší záujem o nadobúdanie nových poznatkov z telesnej a športovej 

prípravy, ale zároveň aj ukazujú. ako je možné poznatky z vedných odborov použiť v praxi. 

Aktivity sú použité tak, aby rozvíjali túžbu žiakov čítať, vyhľadávať informácie, 

argumentovať, snažiť sa dozvedieť viac, modifikovať získané informácie na iné reálne 

situácie  a tým zvyšovať úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov a ich informačnú gramotnosť. 

Zároveň chcem ukázať, že rozvíjanie čitateľskej gramotnosti je možné aj na takom predmete, 

ktorý sa venuje teórii športu. Za prínos takéhoto spôsobu vyučovania považujem prepojenie  
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oblasti telesnej kultúry s využitím medzipredmetových vzťahov s inými predmetmi, ktoré sú 

uvedené v Štátnom vzdelávacom programe a možnosť tvoriť vyučovanie s ohľadom na ciele 

a víziu školy, Prostredníctvom týchto aktivít je vidieť, ako je možné rozvíjať kľúčové 

kompetencie žiakov vo vyučovacom procese.  

1.4  Metodológia a vymedzenie kompetencií 

V práci uvádzam konkrétne ukážky vyučovacích hodín, prácu s textom, výučbovými 

programami, multimediálnymi produktmi, ukážky pracovných listov a iné. Okrem 

prostriedkov IKT využívam na hodinách rôzne aktivizujúce metódy a formy, ako je rámec 

stratégie EUR, didaktické hry, kooperatívne vyučovanie atď.. Aktivizujúce metódy a formy 

vyučovania na hodinách Základov športovej prípravy umožňujú rozvíjať zručnosti žiakov, 

ktoré sú spojené s rozhodovaním, zodpovednosťou a rozvojom kritického myslenia. 

V niektorých častiach práce je uvedených viacero námetov, je vhodné si vybrať ten, ktorý 

najviac zodpovedá danej skupine žiakov (triede).  

 

Mojou snahou bolo ukázať námety, čo je možné urobiť aby sme zatraktívnili teoretické 

vyučovanie a zaktivizovali žiakov. Všetky námety som prakticky vyskúšal a v závere každej 

vyučovacej hodiny opisujem aj svoje skúsenosti ako dané úlohy žiaci zvládali plniť. 

 

  



9 

2  DIDAKTICKÝ PROJEKT 
 
Cieľom didaktického projektu bolo vypracovanie scenárov vyučovacích hodín, ktoré by 
prostredníctvom aktivít rozvíjali kompetencie žiakov, tieto scenáre odučiť a následne 
v reflexii uviesť, čo sa podarilo a čo by som odporúčal učiteľom. Ako základný didaktický 
problém projektu som si stanovil rozvíjanie čitateľskej gramotnosti prostredníctvom 
rôznych úryvkov publikácií s cieľom uvedomovať si prepojenie poznatkov z rôznych 
oblastí života.  
 
Pri čitateľskej zručnosti a čitateľskej stratégii som vychádzal z definície A. Tomengovej 
(2010), ktorá čitateľskú zručnosť chápe ako schopnosť prezrieť si text a predpovedať, 
o čom text bude a pod čitateľskou stratégiou chápe, že žiak  vie, kedy a prečo môže nové 
informácie použiť a je schopný ich použiť efektívne. 
 
Výhody a nevýhody tohto spôsobu vyučovania. 
 
Výhody zavádzania takéhoto zážitkového vyučovania sú známe. Je však dôležité, aby 
učitelia mali čo najviac inšpirácií. Výhody pre žiakov aj učiteľov sú nasledovné:  

 Žiaci sú zvedaví  a na takýchto vyučovacích hodinách je priestor aby sa sami 
o téme dozvedeli najviac   

 Žiaci sa naučia identifikovať problémy a snažia sa nájsť odpovede v texte, budú 
vedieť vyhľadávať, spracovávať a kriticky posudzovať informácie 

 Žiaci sa naučia tvoriť nové a originálne myšlienky, naučia sa klásť otázky 
 
Nevýhody pre učiteľov: veľká časová náročnosť pripraviť a premyslieť si vyučovacie 
hodiny, pripraviť si materiál pre žiakov.  

2.1  Štruktúra a priebeh vyučovacej hodiny „Vývoj pohybovej prípravy ľudí od 
najstarších čias – odkaz pre dnešok“ 

Príprava na vyučovanie Dušan Noga 
Školský vzdelávací program pre ZŠ Kalinčiakova 12; Bratislava – Nové Mesto. 
Vzdelávacia oblasť : Zdravie a pohyb 
Predmet: Základy športovej prípravy 
Ročník: 5 
Tematický celok: História telesnej kultúry 
Téma: Vývoj pohybovej prípravy ľudí od najstarších čias – odkaz pre dnešok   
 

Hlavným cieľom vyučovacej hodiny je naučiť žiakov spoznávať prvopočiatky pohybovej 
prípravy ľudí, dôvody vzniku pohybovej prípravy v minulosti a pohybovej prípravy 
dnes, čo je pre pohybovú prípravu ľudí v minulosti a dnes spoločné a v čom sa pohybová 
príprava odlišuje.  
 
Špecifickými cieľmi je vyvolať záujem u žiakov o rôzne formy pohybovej prípravy 
z najstarších čias a využiť ich ako prostriedky telesnej prípravy v súčasnosti. Naučiť 
žiakov vyhľadávať v rôznych textoch tematiku s prvkami pohybovej prípravy a tak 
prispieť k ich čitateľskej gramotnosti, naučiť žiakov poznávať vplyv jednotlivých 
vývojových štádií ľudstva na zmeny ich telesného a duševného rozvoja. 
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Žiaci si rozvíjajú kompetencie: 
Komunikačné – argumentácia, prezentácia,  
Informačné – pracovať s literárnym textom, digitálnym materiálom, fotografickou 
dokumentáciou 
Učebné – poznať sám seba, naučiť sa učiť, učiť sa navzájom v rovesníckych skupinách 
Sociálne – pracovať v kolektíve, snažiť sa o zosúladenie názorov 
Pracovné – tvoriť potrebné materiály, vytvárať pohybové modely na základe 
predstavivosti z literárneho textu 
Kultúrne – poznať kultúrne prepojenie na báze spoločného vývoja pohybovej prípravy 
ľudí a postupných odlišností v jej vývoji vzhľadom na životné podmienky a prostredie 
v ktorom sa ľudia nachádzali. 
 
Hodina bola vedená stratégiou E –U – R. 
 
E – Evokácia  
Vyvolanie záujmu (zvedavosť) u žiakov prečítaním úryvkov z diela Lovci mamutů od 
Štorcha  E. (http://www.zsplanany.cz/doc/EDUARD-STORCH---Lovci-mamutu.pdf). 
Mojou úlohou bolo nadviazať rozhovor na znalosti detí o vývoji človeka, rodovej 
spoločnosti (matriarchát, patriarchát).  
Úvodné otázky: Čo si myslíte, aké pohybové zručnosti museli mať ľudia na počiatku 
svojho vývoja?   
Nechal som žiakov rozprávať a zapisoval som ich výpovede na tabuľu (brainstorming, 
brainwriting).   
 
U – Uvedomenie si 
Rozdelil som žiakov do troch skupín, každej skupine som rozdal obrazový materiál 
a úryvok (viď príloha). Skupiny boli vytvorené náhodne žrebovaním (použil som 
lístočky s označením skupiny). Pri práci skupiny žiaci využívali metódu INSERT 

1. Skupina (každý žiak zo skupiny pracuje najprv samostatne) – mal za úlohu 
vypísať čo najviac pohybových schopností, ktoré museli v tom čase deti mať, aby 
sa mohli zaradiť do života a medzi dospelých.  Po ukončení individuálnej aktivity 
v skupine  sa musia zhodnúť na spoločnej odpovedi na úlohu: „Na základe 
úryvkov vysvetli, akým spôsobom sa zdokonaľovali deti v pohybových 
činnostiach“  

2. Skupina (každý žiak zo skupiny pracuje najprv samostatne) - dostal za úlohu 
vypísať na základe prečítaných úryvkov vlastnosti, ktoré sa vyžadovali a cenili 
v tých časoch. Po ukončení individuálnej aktivity v skupine  sa museli žiaci 
zhodnúť na spoločnej odpovedi na úlohu: „Na základe vypísaných vlastností 
skúste zostaviť hierarchiu hodnôt vlastností v tejto dobe a zdôvodniť ju“. 

3. Skupina (každý žiak zo skupiny pracuje najprv samostatne) – mal za úlohu po 
prečítaní úryvkov podľa svojho zváženia popísať možné hry, ktoré v tej dobe deti 
mohli hrať, priradiť k hrám ich dnešnú podobu, obdobné hry, ktoré dnes deti 
hrajú. Po ukončení individuálnej aktivity v skupine  sa museli žiaci zhodnúť na 
spoločnej odpovedi na úlohu: „Vypísať možné náčinie ktoré k hrám potrebovali 
a ako si ho mohli zadovážiť“. 

Žiaci po skupinách postupne zreferovali ako spoločne v skupine vyriešili svoje úlohy. Po 
každom zreferovaní som nechal priestor na riadenú diskusiu, čo si žiaci myslia, či 
súhlasia so spolužiakmi, ich názorom, či ho chcú doplniť. Zaznamenával som výpovede 

http://www.zsplanany.cz/doc/EDUARD-STORCH---Lovci-mamutu.pdf
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žiakov heslovite na tabuľu. Jednotlivé predtým vytvorené výpovede žiakov na papieroch 
sme pripevnili na stenu, aby žiaci mali možnosť vidieť nimi spracovanie úlohy.  

 
R – Reflexia 
V závere hodiny som požiadal žiakov, aby zhodnotili celkovo odpoveď na úvodnú 
otázku:  Čo si myslíte, aké pohybové zručnosti museli mať ľudia na počiatku svojho 
vývoja?  
Venoval som sa najmä tomu, čo sa najčastejšie objavilo v rámci metódy INSERT ako 
fakty, s ktorými žiaci nesúhlasia alebo chcú vedieť viac. Venoval som sa aj tomu, čo sa im 
na hodine páčilo, čo ich najviac zaujalo. Pri práci som si všímal aj spoluprácu 
jednotlivých členov skupiny, ako sa zapájajú, kto sa stal lídrom v práci a porovnával som 
to následne s vodcovstvom na hodine telesnej a športovej výchovy či tento líder na 
teoretickom vyučovaní je aj lídrom v športe.  
 
Vyhodnotil som prácu jednotlivých žiakov a skupín. 
 
Zadal som domácu úlohu tak pre jednotlivcov, ako i pre skupiny. Skupinovú prácu pre 
domácu úlohu využívam hlavne preto, že si naši žiaci denne  vo večerných hodinách 
vymieňajú medzi sebou informácie prostredníctvom mailov a na sieti facebooku. Takto 
sa snažím aby aspoň časť tejto komunikácie venovali školskej tematike.  
 
Pomôcky: 
Prezentácia, obrazový materiál, kniha „Lovci mamutov“, materiálne ukážky pästný klin, 
luk, bolaso, hárky papiera A3, farbičky, tabuľa, fix. 
 
Text na čítanie pre žiakov (úryvky). 
 
„V zápale hry sa však predsa všetky deti zmiešali dohromady. A už sa hrajú veselo na 
schovávačku. Zabudli na prvotný rozdiel v ľudskej spoločnosti, na rozdiel medzi 
chlapcami a dievčatami. Sú rovnako obratní, rovnako behajú, skáču a lezú na 
stromy. I drobizg sa drží statočne a nechce zostať pozadu. Tu sa jeden drobček prevalil 
medzi balvany a z ramena i z čela mu tečie krv; tiež si narazil koleno. Však mu rýchlo 
modrá. Chlapček vstal s očami plnými sĺz a krivil sa bolesťou. Ostatní chlapci hneď k 
nemu pribehli a teraz stoja okolo, aby vybuchli výsmešným pokrikom, ako náhle 
sa rozplače. Ale zranený chlapček si umazanou rúčkou vytrel oči, potiahol nosom, 
a dokonca sa snažil usmievať.  
Posmech priateľov pálí viac než hlad, viac než mráz, je neznesiteľný ako oheň. 
Chlapček premáha bolesť a len sa nútene vyškiera. Má už v duši vtisnutý lovecký 
zákon, dedený v tlupe z pokolenia na pokolenie, ktorý hlása, že je k ničomu, kto 
podľahne telesnej slabosti. Taký je právom stíhaný posmechom, lebo je ostatným 
v tlupe príťažou v boji o život.  
Chlapcom sklaplo. Nemohli sa bujne posmievať úbožiakovi. Chrobáčik je statočný 
chlapček, aj keď na strom nevylezie a ďaleko nedohodí. Zaslúži si uznanie. Všetci 
chlapci zborovo zarevali ako medvede:  
„Hoú-a! Hoú-a! Hoú-a!“  
Chlapček prijal s uspokojením takto prejavenú pochvalu a zabudol na bolesť. 
Vmiesil sa zase do hry a len trochu pokrivkával.“ (str. 4. - 5.) 
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„Kopčem pozrel pohŕdavo po maškrtných zberačov jahôd a opatrne postupuje ďalej. 
Dobre využíva krytie v jarkoch a húštinách a prelieza skaliská po bruchu ako 
jašterica. Horí loveckou náruživosťou . Nie je ako ten detský drobizg bez vlastného 
úsilia, ktorý spolieha na to, čo dostane od matiek a čo dospelí lovci u táborového ohňa 
pohodia. Kopčem už hocičo sám dokáže. Líščie zuby navlečené na jeho náhrdelníku 
svedčia, že premohol v boji už niekoľko dospelých líšok. A čo bielych zajacov, 
plachých svišťov a chutných lumíkov ulovil, tím sa tak silný a svižný chlapec ani 
chváliť nebude! To predsa dokážu aj hocktoré dievčatá. Včera ulovil sysľa i malý 
Cebík, ktorý nevie ešte ani plávať a nevylezie na strom ako Chrobáčik. Kopčem sa neľaká 
ani boja s úskočným vlkom, ani so zúrivým rysom, ba ani s šibalským  rosomákom!  
 
Však nebude dlho trvať a bude chodiť s veľkými chlapcami ako Onaš a Stopka, 
ktorí nie sú ani o pol hlavy väčší než Kopčem. Dospelí lovci mu doposiaľ 
nedovolili, aby s nimi lovil. Poslednýkrát ho zahnali naspäť kamene ako malého 
chlapca, keď sa pripojil k výprave na soby. A Kopčem sa predsa už vie prikrádať, 
vie stopovať zver, vydrží bežať hustou trávou a určite by nič neskazil. No, dnes sa 
uspokojí, keby aspoň nejakú prepelicu trafil kameňom.“ (str. 6. - 7.) 
 
Úlohy k textu na doma (individuálna domáca úloha)  

 Z ktorých častí úryvkov sa dá usudzovať, že v prvotnopospolnej spoločnosti si 
potrpeli na rozvoji sily, rýchlosti a obratnosti?  Akým spôsobom rozvíjali tieto 
schopnosti? 

 Akým spôsobom prejavovali deti obdiv u svojho druha? Ako prejavujeme obdiv 
dnes športovcom na štadiónoch? 

 Nájdi v úryvku stať, v ktorej nedovolili dospelí Kopčemovi ísť s nimi na lov. 
Môžeš ty dnes ísť súťažiť, hrať za dospelých? 

 
Úlohy pre skupiny  

 Ktoré z hier z obdobia prvotnopospolnej spoločnosti prežili, aj keď 
v obmenených podobách do dnešných čias?  

 Pripravte si na hodinu telesnej a športovej výchovy jednu z hier, prípadne 
súťaží, ktoré mohli hrať, a v ktorých mohli súťažiť deti v praveku na 
základe nasledujúceho textu.  

 
Podmienky v praveku pre život neboli jednoduché, uloviť väčšie zvieratá si vyžadovalo 
dobre organizovanú spoločnosť a usilovnú prípravu – tréning. Od malička sa bolo 
potrebné pripravovať, naučiť sa správne uchopiť rôzne predmety, hádzať, behať...a 
v neposlednom rade vyrobiť si rôzne náradie a náčinie na lov (napr. oštep, prak, luk, šípi, 
sekeru, nôž)  a naučiť sa s ním správne narábať. 
 

           
 Skús vyhľadať prostredníctvom internetu lokality nálezov kostí zvierat na 

obrázkoch na slovenskom území. 
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Otázky pre teba. (zodpovedaj si ich pre seba) 
Čo ťa najviac prekvapilo z úryvku?  
Prečítal by si celú knihu Lovci mamutov?  
Odkiaľ sme sa mohli o živote v praveku toľko dozvedieť?  
Písomná úloha. (referát) 
Vyhľadaj na internete, alebo v inde v literatúre ďalšie zaujímavosti o telesnej príprave 
ľudí v praveku a spracuj poznatky do krátkeho referátu 
Prepojenie hodiny ZŠP na hodinu  TaŠv:  

Cieľom reflexie bolo, aby žiaci na základe poznatkov, získaných na hodine ZŠP dokázali 

si pripraviť konkrétne pohybové cvičenia. 

 
Ako žiaci vyriešili úlohu:  
Úloha pre žiakov znela „Pripravte si na hodinu telesnej a športovej výchovy jednu 
z hier, prípadne súťaží, ktoré mohli hrať a v ktorých mohli súťažiť deti v praveku.“ 
Z 18 žiakov triedy (chlapcov) si úlohu skutočne pripravilo len 6 chlapcov. Ostatní 
evidentne improvizovali priamo na hodine.  
Z pripravených hier žiaci prezentovali úpolové hry (pretláčania sa, dvíhanie a nosenie 
bremien, zápasenie), triafacie hry (hod na cieľ horizontálny, vertikálny, na pohybujúci sa 
cieľ), naháňačky (jednotlivo i vo dvojiciach a skupinách).   
Hry zaujali všetkých žiakov, bolo vidieť, že mali o ne žiaci záujem. V niektorých častiach 
ich bolo potrebné usmerňovať, aby neprišlo k úrazu.  
Ukážky hier trvali cca 15 min v záverečnej časti TaŠV.  
 

2.2 Štruktúra a priebeh vyučovacej hodiny „Antické hry a súťaže  - odkaz pre 
dnešok“ 

Príprava na vyučovanie Dušan Noga 
Školský vzdelávací program pre ZŠ Kalinčiakova 12; Bratislava – Nové Mesto. 
Vzdelávacia oblasť : Zdravie a pohyb 
Predmet: Základy športovej prípravy 
Ročník: 5 
Tematický celok: História telesnej kultúry 
Téma: Antické hry a súťaže  - odkaz pre dnešok 
 
Hlavným cieľom vyučovacej hodiny bolo, naučiť žiakov spoznávať prvopočiatky vzniku 
súťaženia, dôvody ich vzniku v minulosti a dnes, čo je pre súťažiacich v minulosti a dnes 
spoločné a v čom sa súťaže odlišujú. Ďalšími cieľmi bolo vyvolať záujem o históriu 
vzniku športu na území Európy v nadväznosti na poznatky žiakov z geografie a dejepisu, 
naučiť žiakov vyhľadávať v rôznych textoch športovú tematiku a tak prispieť k ich 
čitateľskej gramotnosti, naučiť žiakov poznať zmeny hodnôt človeka a majetku 
z pohľadu doby. 
 
Žiaci získajú kompetencie: 
Komunikačné – argumentácia, prezentácia 
Informačné – pracovať s digitálnym materiálom, upravovať fotografie v počítači 
Učebné – poznať sám seba, naučiť sa učiť, učiť sa navzájom v rovesníckych skupinách 
Sociálne – pracovať v kolektíve, snažiť sa o zosúladenie názorov 
Pracovné – tvoriť potrebné materiály 
Kultúrne – poznať kultúrne prepojenie prostredníctvom športu Európskych národov 
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Hodina bude vedená stratégiou E –U – R. 
 
E – Evokácia  
Vyvolanie záujmu (zvedavosť) u žiakov prečítaním úryvku z Homérovéj Iliady, alebo 
premietnutím vybranej časti rozprávky z Odyseovej cesty. Nadviazať rozhovor na 
Trójsku vojnu a  znalosti detí o tejto historickej skutočnosti a o súťažiach medzi Grékmi 
v minulosti.  
Úvodné otázky:  
Čo si myslíte, čo má trójska vojna spoločné so súťažením...?  
Necháme žiakov rozprávať a zapisujeme ich výpovede na tabuľu. (brainstorming, 
brainwriting) 
 
U – Uvedomenie si 
Rozdelili sme žiakov do piatich skupín, rozdali sme každej skupine obrazový materiál 
a úryvok . 

1. Skupina – mala za úlohu na základe obrazového materiálu výzbroje a výstroje 
gréckych vojakov z obdobia Trójskej vojny a výpovedí žiakov z tabule zapísať 
v akých súťažných disciplínach mohli helénski vojaci súťažiť. 

2. Skupina –mala za úlohu vypísať z úryvku ceny pre súťažiacich od Achilea ďalej 
mala skupina za úlohu vysvetliť na základe zostaveného zoznamu cien hierarchiu 
hodnôt majetku v tejto dobe. 

3. Skupina –mala za úlohu podobne ako druhá skupina vypísať ceny pre súťažiacich 
od Achilea, ale mala ich zoradiť  po porade medzi sebou podľa hierarchie hodnôt 
v súčasnosti. Pripravili si i zdôvodnenie tohto poradia. 

4. Skupina – mala za úlohu na základe obrazového materiálu výzbroje a výstroje 
Gréckych vojakov z Tróje a zapísaných výpovedí žiakov z tabule, prirovnať 
výzbroj a výstroj s výzbrojou a výstrojov súčasných športovcov a športov. 

5. Skupina – mala odhadnúť vlastnosti súťažiacich Grékov, zoradiť ich podľa 
dôležitosti a priradiť k nim znamienko + pri kladných vlastnostiach, a znamienko 
– pri záporných vlastnostiach. Zároveň sa v skupine dohodnúť a  zdôvodniť svoje 
rozhodnutie priradenia znamienok. 

Žiaci po skupinách postupne zreferovali svoje úlohy. Po každom zreferovaní sme nechali 
priestor na riadenú diskusiu, čo si žiaci myslia, či súhlasia so spolužiakmi, ich názorom. 
Na záver sme si vytvorili jednu spoločnú odpoveď na otázku: Čo si myslíte, čo má trójska 
vojna spoločné so súťažením...?  

R – Reflexia 
 
V závere hodiny sme požiadali žiakov, aby zhodnotili, ako sa im podarilo získavať 
odpovede, či súhlasia s tým, čo spoločne vytvorili, čo sa im na hodine páčilo, čo ich 
najviac zaujalo.  
Tým, že som sa ich pýtal ako získavali informácie, zisťoval som aký spôsob získavania 
informácií z textu je im najbližší.  
Potom som vyhodnotil prácu jednotlivých skupín. 
Zadal som domácu úlohu vypracovať písomné odpovede do zošitov. 
 
Pomôcky: 
Prezentácia, obrazový materiál, kniha Ilias, Odyseova cesta – rozprávka na CD. 
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Prílohy: 

            /Závodenie na vozoch/ 
Najprv pre rýchlych jazdcov predložil vznešenú cenu: 
Zajatú ženu, čo dobre sa vyznala v rozličných prácach, 
S trojnohým kotlíkom s uchom, čo pojal dvadsaťdva meríc, 
Tomu, kto dobehne prvý. A druhému kobylu určil  
šesťročnú, nezapriahanú a od samca mulieho žrebnú. 
Tretiemu určil zas kotol, čo ešte na ohni nebol, 
Krásny , na štyri miery a ešte úplne biely. 
Tomu, kto dôjde jak štvrtý, zas určil dva talenty zlata, 
Piatemu dvojuchý kotlík, čo ešte na ohni nebol; 
Potom sa postavil priamo a k Argejcom preriekol takto: 
 „Átreov syn a tiež vy, Achájci holení krásnych, 
tieto, hľa, ceny tu ležia a čakajú príchod jazdcov. 
Keby sme teraz tu na počesť iného konali závod, 
Prvú by iste som získal a odniesol do svojho stanu. 
Poznáte, o koľko moje vraníky prevýšia iné; 
Sú to nesmrteľné kone a Poseidón Zemetras sám 
ich daroval otcovi môjmu; ten mne ich odovzdal zase. 
Ja sám však mienim tu zostať i s koňmi s kopytom pevným, 
Pretože zhynul mi vozataj slávny a nadmieru milý, 
Ktorý im stále a stále nalieval na bujné hrivy 
Tekutý olej, keď najprv ich čistou vykúpal vodou. 
Pre neho teraz tam stoja a žialia a šije im obom  
Padajú k samej zemi a v zármutku nehybne stoja. 
Z vás však nech pustí sa do toho každý, kto z achájskych chlapov 
Spolieha na svoje kone a na pevne spravené vozy.“ 
 Takto to Achileus riekol a rýchli jazdci sa zišli. 

 
Homéros, Ílias, Bratislava Slovenský spisovateľ, 

preklad Miloslav Okál 1962, 1986 str.404 verš 260 až 285  
 
Úlohy k textu na doma:  

 Zisti, aké ceny získali helénski „pretekári“ a porovnaj ich s dnešným ocenením 
našich športovcov.  

 Porovnaj minulosť s dneškom: Je prirodzené pre súťaže v Grécku (Helénskom 
Grécku), aby boli oceňovaní okrem víťaza aj ostatní súťažiaci? Ako je to 
v súčasnosti?  

 Vypíš verše, z ktorých sa dá usudzovať, že si Heléni potrpeli na telesný vzhľad?  
 Uveď názov súťaže alebo pretekov v súčasnosti, ktoré sa konajú na počesť 

významných ľudí? Ako sa volajú takéto súťaže?  
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Udalosti Trójskej vojny boli stvárňované v rôznych podobách, od výzdoby keramiky cez 
sochárske práce (reliéfy, sochy), mince, kresby a literárne a filmové spracovanie.  
(Prepojenie s výtvarnou výchovou, výchovou umením, umením a kultúrou)  
 
Otázky pre teba. (zodpovedaj si ich pre seba) 

 Zaujal ťa úryvok?  
Prečítal by si Homérovu Ílias z takejto krásnej knihy? (pozri obr. Dole, čo sa ti na 
tom obrázku knihy najviac páči. Čítaš radšej knihy z internetu?) Skús si podobne 
ozdobiť svoje hodnotiace portfólio, v ktorom si zapisuješ úlohy  
Komu sa môžeme poďakovať, že vzkriesil „Tróju“ pre nás? (vyhľadaj na 
internete, alebo v  literatúre meno objaviteľa Tróje) 
 

 
 
Prepojenie hodiny  ZŠP na hodinu  TaŠv:  
Cieľom reflexie bolo, aby si žiaci na základe poznatkov, vedeli sami zorganizovať súťaž 
podobným alebo identickým výberom pohybových cvičení s cvičeniami v starovekom 
Grécku. 
 
Úloha pre žiakov znela „Vyberte dve bežecké športové disciplíny z ktorých bude jedna 
identická s bežeckou disciplínou zo starovekých OH a jedna, ktorú staroveké Grécko 
nepoznalo a usporiadajte v nich súťaž. Nezabudnite si rozdeliť role súťažiacich, 
rozhodcov, a divákov.“ 
 
Ako sa žiaci splnili úlohu 18 žiakov triedy (chlapcov) sa na hodine dohodlo súťažiť 
v behu na jeden okruh (365m), čo malo pripomínať beh na jeden štadión (192,27m) 
a v štafete (4 x 100m). Žiaci si rozdelili úlohy nasledovne: rozdelili sa do šiestich trojíc, 
jeden z trojice sa stal divákom, druhý rozhodcom, tretí súťažiacim a úlohy si vymenili.  
Po ukončení súťaženia sme spoločne zhodnotili jednotlivé role, žiakom sa na základe 
emocionálneho prežitku väčšine najviac pozdávala rola divákov, zdôvodňovali to 
voľnosťou pri povzbudzovaní spolužiakov, dobrým pocitom a bavením sa pri vymýšľaní 
rôznych pokrikov a foriem fandenia.  Hodina a súťaženie zaujalo všetkých žiakov, bolo 
vidieť, že mali o svoje role žiaci záujem a na hodine pracovali z väčším nasadením ako na 
bežných hodinách atletiky. V niektorých častiach ich bolo potrebné usmerňovať, hlavne 
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v roli divákov. Každý zo žiakov odbehol v priebehu súťaží 930m.  Vlastná organizácia 
a súťaženie bez rozcvičenia a vyhodnotenia vyučovacej hodiny trvalo s cca 35 min, časti 
TaŠV.  

2.3 Štruktúra a priebeh vyučovacej hodiny „Vývoj pohybovej prípravy ľudí v  
stredoveku - odkaz pre dnešok“ 

Príprava na vyučovanie Dušan Noga 
Školský vzdelávací program pre ZŠ Kalinčiakova 12; Bratislava – Nové Mesto. 
Vzdelávacia oblasť : Zdravie a pohyb 
Predmet: Základy športovej prípravy 
Ročník: 5 
Tematický celok: História telesnej kultúry 
Téma: Vývoj pohybovej prípravy ľudí v stredoveku - odkaz pre dnešok 
   
Hlavným cieľom vyučovacej hodiny bolo, naučiť žiakov spoznávať prvky pohybovej 
prípravy ľudí v stredoveku, dôvody vzniku pohybovej prípravy v minulosti a pohybovej 
prípravy dnes, čo je pre pohybovú prípravu ľudí v stredoveku a dnes spoločné a v čom 
sa pohybová príprava odlišuje.  
 
Ďalšími cieľmi bolo vyvolať záujem u žiakov o rôzne formy pohybovej prípravy z čias 
stredoveku, a využiť ich ako prostriedky telesnej prípravy v súčasnosti. Naučiť žiakov 
vyhľadávať v rôznych textoch tematiku s prvkami pohybovej prípravy a tak prispieť 
k ich čitateľskej gramotnosti, naučiť žiakov poznávať vplyv jednotlivých vývojových 
štádií ľudstva na zmeny ich telesného a duševného rozvoja. 
 
Žiaci  si rozvíjajú kompetencie: 
Komunikačné – argumentácia, prezentácia,  
Informačné – pracovať s literárnym textom, digitálnym materiálom, fotografickou 
dokumentáciou 
Učebné – poznať sám seba, naučiť sa učiť, učiť sa navzájom v rovesníckych skupinách 
Sociálne – pracovať v kolektíve, snažiť sa o zosúladenie názorov 
Pracovné – tvoriť potrebné materiály, vytvárať pohybové modely na základe 
predstavivosti z literárneho textu 
Kultúrne – poznať kultúrne prepojenie na báze spoločného vývoja pohybovej prípravy 
ľudí a postupných odlišností v jej vývoji vzhľadom na životné podmienky a prostredie 
v ktorom sa ľudia nachádzali. 
 
Hodina bola vedená stratégiou E –U – R. 
 
E – Evokácia  
Vyvolanie záujmu (zvedavosť) u žiakov sme sa snažili dosiahnuť prečítaním rôznych 
pripravených úryvkov pre žiakov. Nadviazali sme rozhovor na základe znalosti detí 
ohľadne stredoveku (hrady, rytierstvo, poddaní...).  
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Úloha:  
Čo si myslíte, aké pohybové zručnosti boli potrebné pre ľudí v stredoveku?  
Vychádzajte zo svojich poznatkov o živote v stredoveku poddaných, šľachty, 
cirkvi, remeselníkov, kupcov. 
Nechal som žiakov rozprávať a zapisovali sme heslovite ich výpovede na tabuľu.  
 
U – Uvedomenie si 
Rozdelil som žiakov do troch skupín, (šľachtici - rytieri, poddaní – roľníci, pastieri, 
mešťania -remeselníci, kupci) rozdal som každej skupine obrazový materiál a príslušný 
úryvok (viď príloha). Čitateľskú stratégiu, ktorú sme so žiakmi využívali bola KWL. 
(know, want, learn) 
 
Každá skupina vpisovala do tabuľky  
Toto už viem (know) Toto chcem vedieť (want) Toto som sa naučil/a 

(learn) 
   
 

1. Skupina – šľachtici (každý žiak zo skupiny pracoval najprv samostatne) – mal 
za úlohu vypísať čo najviac pohybových schopností ktoré musel v tom čase 
šľachtic zvládnuť aby sa mohol stať rytierom.  
Na základe prečítaného mali zodpovedať na otázku: „Kde a kto pripravoval 
šľachticov za rytierov?“  

2. Skupina – poddaní - mala za úlohu vypísať na základe znalostí z dejepisu z 
povinností roľníkov a pastierov, aké pohybové schopnosti museli 
predovšetkým rozvíjať poddaný?   
Skupina mala spoločne zodpovedať otázku: „Ktoré z vami vypísaných 
pohybových schopností poddaní rozvíjali tancom?“ 

3. Skupina - mešťania – mala za úlohu podľa svojho zváženia popísať možné hry, 
ktoré sa v tej dobe mohli hrať v mestách a priradiť k hrám obdobné hry, ktoré 
sa dnes v mestách hrajú. 
Táto skupina si mala spoločne pripraviť odpoveď na otázku: „Čo myslíte, 
ktoré z pohybových hier mohli v stredoveku hrávať deti v mestách?“  

Žiaci po skupinách zreferujú svoje úlohy. Po každom zreferovaní sme nechali priestor 
na riadenú diskusiu, čo si žiaci myslia, či súhlasia so spolužiakmi, ich názorom, či ho 
chcú doplniť.  

 

R – Reflexia 
V tejto časti žiaci doplnili posledný stĺpec tabuľky – čo som sa naučil/a 
V závere hodiny som požiadali žiakov, aby zhodnotili, čo sa im na hodine páčilo, čo ich 
najviac zaujalo. Vyhodnotili sme spoločne prácu jednotlivých žiakov a skupín. 
Zadal som domácu úlohu vypracovať písomné odpovede do zošitov. 
 
Pomôcky: 
Prezentácia výstroj a výzbroj rytiera, tance a ľudové hry poddaných, slávnosti a hry  
v mestách, obrazový materiál, úryvky na čítanie.  
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Text pre žiakov „Telesná kultúra v stredoveku“ 
(zdroj:http://www.zones.sk/studentske-prace/sport/6896-telesna-kultura-v-

stredoveku/,) 
 

Po rozpade Ríma začala nová epocha v dejinách ľudstva. Začal sa stredovek, ktorý 
ohraničuje na začiatku rozpad západorímskej ríše (v roku 476 n.l. ) a viaceré 
historické udalosti z polovice 15. storočia (objavenie Ameriky, dobytie 
Konštantinopolu, bitka pri Moháči, vynájdenie kníhtlače) 
 
Obdobie stredoveku označujeme aj ako obdobie temna – popieralo sa všetko telesné 
a do popredia sa dostávali len duchovné hodnoty, ktoré hlásala cirkev. Zabudlo sa na 
 požiadavku harmónie ducha a tela. Telo sa pokladalo za nástroj diabla. 
 
Družiny, ktoré boli tvorené najbohatšími feudálmi mali za úlohu pevne držať nevoľnícku 
časť obyvateľstva v poslušnosti.   Jedným z hlavných predpokladov na zaradenie do 
družiny bola pripravenosť na boj. Vedenie boja si vyžadovalo  fyzicky zdatných a 
odvážnych  ľudí, ktorí museli ovládať šerm, jazdu na koni, strieľať, zápasiť, hádzať 
kópiou a vrhať bremenom. V neskoršom období sa z členov družín stala nová 
spoločenská vrstva – šľachta, ktorá sa stala vojenskou oporou vznikajúcich feudálnych 
štátov. 
Svojráznym druhom výchovy v stredoveku bola rytierska výchova, smerujúca  
k príprave zdatného bojovníka, ktorá neúmerne zdôrazňovala telesno-vojenskú zložku.  
Rytierska výchova pozostávala s dvojstupňovej  prípravy – pážatá a panoši: pážatá sa 
učili spoločenskému správaniu a panoši získavali fyzickú silu a bojovú 
techniku.  Obsahom rytierskej prípravy bolo tzv. sedem rytierskych cností, ktoré tvorili: 
jazda na koni,  plávanie, streľba z luku zápas spojený so  šermom, poľovanie  na divú 
zver, šach, veršovanie. Práve pre svoj historický pôvod zaraďuje sa v súčasnosti  medzi 
športy aj šach, ktorý bol súčasťou telesnej  a bojovej prípravy. Dnes šach nahradila 
taktická príprava  najmä v športových hrách. Dosiahnuté výsledky rytierskej výchovy sa 
preverovali  na turnajoch. V turnajoch dokazovali účastníci pred vznešenou 
spoločnosťou svoju telesnú silu, odvahu, šermiarske majstrovstvo, jazdeckú a bojovú 
 zdatnosť. S rozvojom turnajov sa ako výcvikové strediská pre rytierova neskoršie aj 
pre majetných mešťanov zriaďovali jazdiarne  a šermiarne  predchodcovia dnešných 
telovýchovných zariadení. Tak sa časom turnaje zmenili na jazdecké karusely, pri 
ktorých  šľachtici preukazovali svoju techniku v jazde na koňoch a v zaobchádzaní so 
zbraňou najmä v zasahovaní rozličných  figúr. Veľmi obľúbené karusely neskoršie 
nahradili ešte dnes známe kolotoče. 

Rytierstvo bolo európskym ekvivalentom japonskej triedy samurajov. V jedenástom storočí 
sa začal kryštalizovať systém rytierskych hodnôt, z ktorého neskôr vznikol akýsi rytiersky 
kódex: 

1. Odvaha a statočnosť 
2. Lojalita a vernosť 
3. Štedrosť 
4. Priamosť 
5. Zdvorilosť 
6. Česť (pojem pre súhrn uvedených hodnôt) 

http://www.zones.sk/studentske-prace/sport/6896-telesna-kultura-v-stredoveku/
http://www.zones.sk/studentske-prace/sport/6896-telesna-kultura-v-stredoveku/
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7 rytierskych cností, dnes by sme niektoré z nich zaradili do pohybových zručností .  
1. Jazda na koni,  
2. plávanie,  
3. streľba z luku,  
4. šerm  
5. poľovačka,  
6. šachy,  
7. veršovanie, 
8. zbožnosť (križiacke rytierske rády) 

 
Najdlhšie sa rytierske  tradície uchovali  v Španielsku  

  
Pre podrobený pracujúci ľud nebola v nijakej forme organizovaná výchova a vzdelávanie 
a starostlivosť o telesný rozvoj nejestvovala. Fyzické aktivity sa mohli rozvíjať len vo 
voľnom čase, ktorého bolo veľmi málo. Medzi zábavu poddaných patrili rôzne ľudové 
tance, prirodzené telesné cvičenia a všetky domáce práce. Veľmi obľúbenou činnosťou 
bol zápas, v ktorom si účastníci dokazovali svoju silu, obratnosť a postreh. Známy je 
turecký zápas pehluan, pri ktorom mali zápasníci hornú časť obnaženú, a nohavice mali 
silne napustené olejom, aby sa sťažilo uchopenie. Boj v tomto zápase sa skončil 
položením súpera na brucho.  
 
Telesné aktivity pestované príslušníkmi vládnucej triedy, ako aj obľuba zápasov medzi 
jednoduchým ľudom svedčia o tom, že v podstate išlo o prípravu na boj, raz útočný, 
inokedy obranný, ale vždy na boj človeka proti človeku. Tam kde sa kresťanstvo 
nepresadilo, alebo tam kde sa udržalo otroctvo, si telesná výchova udržala kontinuitu s 
antikou a v tejto oblasti výchovy nenastal taký hlboký pokles, ako sa to stalo v rannom 
období feudalizmu v Európe.  
 
Niektoré prvky antiky rozvíjali ďalej najmä Arabi. Z tejto skupiny je asi najznámejší 
lekár a filozof Avicenna vlastným menom Ibn Síná Abu-Ali,  ktorý spracoval ranofeudálny 
systém telesných  cvičení a poukázal na zdravotný a liečebný význam pohybovej 
činnosti.     
 
Na konci feudalizmu sa v rozvíjajúcich mestách začali pestovať rôzne loptové hry, ktoré 
si obľúbila najmä šľachta. Zriaďovali sa „loptárne“ a rozvíjal sa tanec. V Holandsku a 
Škandinávií bolo obľúbené korčuľovanie, pretože korčule sa na zamrznutých jazerách a 
kanáloch stali rýchlym prepravným prostriedkom 
 
Úlohy na zamyslenie sa k textu na doma:  

 Prečo nazývame obdobie stredoveku ako obdobie temna z pohľadu telesnej 
kultúry?  

 Čo tvorilo rytiersku výchovu a pre koho bola určená? Skúste porovnať prípravu 
rytiera s dnešným športovým päťbojom. Ktoré z disciplín by boli totožné 
s rytierskymi cnosťami?  

 Akú úlohu zohrával v príprave rytiera šach a aké schopnosti dnes rozvíjame 
šachovou hrou? 

 Ktoré vlastnosti z rytierskeho kódexu by mali mať i dnešný športovci? 
 Čo patrilo medzi obľúbené pohybové aktivity poddaných na dedinách?  
 Aké pohybové aktivity sa praktikovali v mestách? 
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 Filmy s rytierskou tematikou sú veľmi populárne. Vedel by si si spomenúť podľa 

obrázkov na niektorý z nich? Spomínaš si na postavy hlavných hrdinov? Riadia sa 
všetci rytieri vo filme rytierskym kódexom a majú zvládnuté všetky z rytierskych 
cností? 

 
Prameň: http://wn.com/medve%C4%8Fku,_daj_labku 

 Ktoré  z hier a ktoré z ľudových tancov z obdobia stredoveku prežili do dnešného 
dňa, aj keď v obmenených podobách, Pomôž si s horným obrázkom a uvedenou 
stránkou?  

 
Pripravte si prípravu na hodinu telesnej a športovej výchovy na jeden z tancov, 
ktorým i dnes rozvíjame silu dolných a horných končatín (učili sme sa ho už na 
prvom stupni).  
 
Prepojenie hodiny  ZŠP na hodinu  TaŠv:  
Cieľom reflexie bolo, aby žiaci na základe poznatkov, získaných na hodine ZŠP 
a predchádzajúcich získaných pohybových zručností z prvého stupňa, dokázali si vybrať 
cvičenia (na rozvoj silových schopností horných a dolných končatín) napodobňujúce 
správanie sa medvieďatá a zahrnúť ich do tanca na hore uvedenú pieseň. 
 
Úloha pre žiakov znela „Pripravte si prípravu na hodinu telesnej a športovej 
výchovy na jeden z tancov, ktorým i dnes rozvíjame silu dolných a horných 
končatín (učili sme sa ho už na prvom stupni).“  
 
Moja skúsenosť: 
Z 18 žiakov triedy (chlapcov) si cvičenia k tancu pripravilo len 16 chlapcov. Dvaja si 
úlohu nepripravili, zabudli na ňu.   
 
Ako sa žiaci zhostili s plnením úloh. 
Z vybraných cvičení k tancu dominovali rôzne pretláčania, dvíhania sa žiakov navzájom, 
drepy, kľuky, kotúle vpred a vzad, prevaľovanie sa v pravo, v ľavo, poskoky. Ťažkosti 
robila žiakom až súhra a synchronizácia vzájomných pohybov  pri spoločnom tancovaní. 
Samostatne žiaci dokázali naviazať jednotlivé prvky k pripravenej hudbe.  
Tanec zaujal všetkých žiakov, napriek počiatočnej nevôli jednotlivcov prezentovať pred 
spolužiakmi svoj výber prvkov. Chlapci sa vzájomne vysmievali na čo som musel 
zakročiť a vysvetliť im význam jednotlivých prvkov – cvičení pre ich rozvoj sily 

http://wn.com/medve%C4%8Fku,_daj_labku
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a porovnal ho s formou kruhového tréningu, ktorí už žiaci poznali. Až potom začali 
disciplinovane predvádzať svoje ukážky.  
 
Ukážky tanečných prvkov a tanca trvali cca 35 min   z celkového času TaŠV. Žiaci najprv 
predvádzali doma pripravené prvky samostatne na pustenú hudbu, potom sa dohodla 
vždy šestica žiakov na spoločnom výbere tanečných prvkov, dostali 5 min na prípravu 
a predviedli svoj tanec spolužiakom v dvoch kolách. Vzájomne si potom skupiny 
ohodnotili svoje vystúpenie (náročnosť prvkov a zosúladenie tanečníkov a hudby). 

2.4 Štruktúra a priebeh vyučovacej hodiny „Pohybová príprava ľudí na základe  
výrokov osobností minulosti - odkaz pre dnešok“ 

Príprava na vyučovanie Dušan Noga 
Školský vzdelávací program pre ZŠ Kalinčiakova 12; Bratislava – Nové Mesto. 
Vzdelávacia oblasť : Zdravie a pohyb 
Predmet: Základy športovej prípravy 
Ročník: 5 
Tematický celok: História telesnej kultúry 
Téma: Pohybová príprava ľudí na základe výrokov osobností minulosti - odkaz pre 
dnešok 
  
Hlavným cieľom vyučovacej hodiny bolo, ukázať žiakom na príklade významných ľudí 
z minulosti, ktorí sa zaoberali rôznymi oblasťami vedy a umenia, hlavne medicíny ako 
vnímali telesný pohyb, cvičenia a starostlivosť o telo už v minulosti a ako ho vnímame 
my dnes.  
Ich výroky a diela prekvapivo majú čo povedať i v dnešnej modernej dobe. Mnohých 
z nich sú potvrdené vedeckými dôkazmi. Žiaci tak môžu ľahšie pochopiť súvislosti 
vývoja  starostlivosti o telo a pohybovej kultúry ľudí vôbec v minulosti, v čom je vývoj 
starostlivosti o telo a pohybová kultúra dnes spoločná a v čom sa odlišuje.  
Ďalšími cieľmi bolo vyvolať záujem u žiakov o rôzne formy starostlivosti o telo ktoré 
dnes spájame s termínmi zdravý životný štýl, zdravá výživa, a pod..  
Naučiť žiakov pracovať s krátkym literárnym textom a tak prispieť k ich čitateľskej 
gramotnosti, naučiť žiakov spoznávať vplyv myšlienky – predstavenej vo výroku na 
duševný a fyzický rozvoj človeka. 
 
Žiaci si rozvíjajú kompetencie: 
Komunikačné – argumentácia, prezentácia,  
Informačné – pracovať s literárnym textom, digitálnym materiálom, fotografickou 
dokumentáciou 
Učebné – poznať sám seba, naučiť sa učiť, učiť sa navzájom v rovesníckych skupinách, 
naučiť sa zdôvodňovať a argumentovať 
Sociálne – pracovať v kolektíve, snažiť sa o zosúladenie názorov 
Pracovné – tvoriť potrebné materiály, vytvárať si modely pre zdravý spôsob života, 
správnu životosprávu, hygienu na základe poznatkov z literárneho textu. 
Kultúrne – poznať kultúrne prepojenie na báze spoločného vývoja predstáv 
ohľadne starostlivosti o ľudské telo prostredníctvom pohybovej prípravy, správnej 
životosprávy a hygieny ľudí. 
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Hodina bola vedená stratégiou E –U – R. 
 
E – Evokácia  
Vyvolanie záujmu (zvedavosť) u žiakov prečítaním citácií a predstavením rôznych 
autorov prostredníctvom počítača a interaktívnej tabule.  
Nadviazanie na už získané predstavy a poznatky žiakov v súvislosti so zdravým 
životným štýlom a starostlivosťou o zdravie.  
Úvodné otázky:  
Čo si myslíte, na základe svojich vedomostí, aké hygienické zásady boli v minulosti 
známe? Vychádzajte zo svojich poznatkov o živote od objavenia sa ľudí až po dnešnú 
dobu. 
Nechal som žiakov rozprávať a zapisoval som heslovite ich výpovede na tabuľu.  
 
U – Uvedomenie si 
Rozdal som žiakom výroky osobností a požiadame ich, aby si ich opäť samostatne 
prečítali a snažili sa k jednotlivým výrokom zapísať vysvetlenie svojimi slovami. 
 
R – Reflexia 
Žiaci (podľa ich záujmu) prečítajú svoje vysvetlenia k jednotlivým výrokom. Po každom 
prečítaní som nechal priestor na riadenú diskusiu, čo si žiaci myslia, či súhlasia so 
spolužiakom, jeho názorom, či ho chcú doplniť. Zaznamenával som argumenty žiakov 
heslovite na tabuľu, snažil som sa so žiakmi naformulovať spoločné vysvetlenie výroku. 
Takto sme pokračovali až bol vysvetlený posledný výrok. Treba dať pozor, aby bolo do 
činnosti zapojených čo najviac žiakov. 
 
V závere hodiny som požiadal žiakov, aby zhodnotili, čo sa im na hodine páčilo, čo ich 
najviac zaujalo. Vyhodnotil som prácu jednotlivých žiakov. 
Zadal som domácu úlohu vypracovať písomné odpovede do zošitov. 
 
Pomôcky: 
Obrazový materiál, interaktívna tabuľa s ozvučením. 
 
Textová časť pre žiakov 
 

1.  „ Čím je hudba duši, tým je gymnastika telu“ – Platón ( 427-347 pred. n.l.), 
diela Ústava (Politeia)a Zákony (Nomoi)) 
(Základom zdravia je jednoduchý spôsob života, ktorý sa prejavuje v striedmom 
jedle, pití a iných telesných pôžitkov i v samotnom telocviku. Zdôrazňoval 
potrebu otužilosti, schopnosti znášať námahu, zimu, teplo, vyžadoval, aby sa 
chlapci a dievčatá učili hrám, tancom, neskôr zápasu, hodu diskom a kopijou, 
behu, cvičeniu v streľbe lukom, jazde na koni a aby ovládali poľné cvičenia. Radil, 
aby sa necvičila len sila, ale aj rýchlosť a obratnosť celého tela. Súčasne 
zdôrazňoval, že prílišná starostlivosť o telo robí človeka chúlostivým a prekáža 
mu v duševných činnostiach. Platón usudzoval, že zdatné telo podmieňuje svojou 
vlastnou dokonalosťou i zdatnosť duše. Vyžadoval preto, aby sa výchova 
gymnastická spájala s múzickou, aby boli harmonicky pestované obe stránky – 
fyzická aj rozumová. Až po dvoch – troch rokoch gymnastických cvičení, ktoré 
zaberali mládeži všetok čas, zaraďovali do výchovy ďalšie vzdelanie. Ale aj 
v aritmetike, geometrii a astronómii sa mládež učila z praktických dôvodov.) 
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2. „Treba rovnomerne rozvíjať telo a ducha primeraným telocvikom, 

kúpeľmi, masážami, čerstvým vzduchom a striedmou veku zodpovedajúcou 
stravou“- starogrécky lekár Hippokrates ( asi 460 – 377 pred. n.l.)  

 
(K tomu prispieva starostlivosť o zdravé a čisté životné prostredie a rozvoj 

intelektu na filozofických školách.) 
 

3. „Telesné cvičenia sú nevyhnutné a prospešné, bez nich by sa človek 
nemohol zdravo rozvíjať a nebol by úplným človekom.“- Platónov žiak 
Arisoteles (384 – 322 pred n.l.) 

 
4. „ Treba si priať, aby v zdravom tele bol aj zdravý duch“ – rímsky stoik 

a satirik Decima Junia Juvenal  (60 – 140 n.l.) 
 
Podobne ako Gréci aj Rímania organizovali pravidelne i príležitostne na oslavu 
začiatku ročných období, víťazstiev v boji a pod., početné hry (ludi), v ktorých na 
rozdiel od Grékov, ktorí v hrách zdôrazňovali súťaživosť a estetickú stránku, 
hľadali predovšetkým zábavu a obveselenie. Podľa náplne to napríklad boli: jarné 
kvetinové hry k pocte bohyne Flóry (ludi florales), pohrebné hry (ludi 
funebrales), hry, ktorých základ tvorili starogrécke bojové disciplíny, napr. 
pästný zápas (ludi graeci), vozatajské a jazdecké hry (ludi circenses), hon na 
zvieratá, vojenských zajatcov a otrokov proti sebe (ludi bestiani).) 
 

5. „O telocvik sa musí rovnako zaujímať lekár ako aj pedagóg.“ 
 

6. „Gymnastika zdravie chráni, medicína ho navracia.“ 
 

7. „Zdravie telesné je podmienkou zdravia duševného“ 
Starogrécky lekár Claudius Galénos z Pergamu (okolo 131-201 n.l.) – diela „O 
zachovaní zdravia (Hygieinón lógoi), O cvičení s malou loptou (Peri tú dia mikrás 
sfairas gymnasiú), Kniha k Thrasybulovi, či hygiena prináleží k medicíne, či ku 
gymnastike (Pros Thrasybulon biblion poteron astrikés é gymnastikés esti to 
hygieinón).  

 
Písomná domáca úloha vypracuje sa do zošita, bude súčasťou hodnotiaceho 
portfólia: 

1. Nájdi spoločného adresáta a predmet záujmu jednotlivých výrokov. 
a) Dieťa 
b) Dospelí 
c) Ľudia  

2. Vypíš, čo je dôležité pre zdravie ľudí podľa jednotlivých výrokov?  
1. 
2. 
3. 
4. 

       3.  Podľa zásad zdravého životného štýlu vytvor  pre seba jednodňový program, 
pohybovými aktivitami v jednotlivých častiach dňa cez správnu výživu až po  odpočinok. 
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Môžeš si pomôcť patričnou literatúrou, prípadne požiadať o pomoc staršieho súrodenca, 
rodičov. 
 
Reflexia na úlohu z hodiny  ZŠP:  
Cieľom reflexie bolo, aby žiaci na základe poznatkov, získaných na hodine ZŠP, 
ďalších predmetov zaoberajúcich sa danou problematikou dokázali si pripraviť 
celodenný program s dodržaním zásad zdravého životného štýlu. 
 
Úloha pre žiakov znela „Podľa zásad zdravého životného štýlu skús vytvoriť pre seba 
jednodňový program, pohybovými aktivitami v jednotlivých častiach dňa počnúc, 
cez správnu výživu až po hygienu a odpočinok. Môžeš si pomôcť patričnou 
literatúrou, prípadne požiadať o pomoc staršieho súrodenca, rodičov.“ 
Z 18 žiakov triedy  (chlapcov) si úlohu spravili všetci žiaci . 14 žiakom pomáhali starší 
súrodenci, alebo rodičia, 4 žiaci si úlohu spravili samostatne.   
Všetky programy - úlohy splnili zásady zdravého životného štýlu, dodržanie vyváženej 
stravy, pitného režimu, hygieny a pohybových aktivít v priebehu dňa s vytvorením 
dostatočného priestoru na regeneráciu a oddych. Pri otázkach, či takýto program žiaci aj 
dodržiavajú, všetci odpovedali že len z menšej časti. Hlavne porušujú dodržiavanie 
dostatočného spánku, a správneho stravovania sa.    

2.5  Štruktúra a priebeh vyučovacej hodiny „Meranie tlaku krvi“  

Príprava na vyučovanie Dušan Noga 
Školský vzdelávací program pre ZŠ Kalinčiakova 12; Bratislava – Nové Mesto. 
Vzdelávacia oblasť : Zdravie a pohyb 
Predmet: Základy športovej prípravy 
Ročník: 6 
Tematický celok: Telesná príprava a diagnostika a kontrola trénovanosti 
Téma: Meranie tlaku krvi 
  
Hlavným cieľom vyučovacej hodiny je, naučiť žiakov zmerať si tlak krvi a na základe 
nameraných hodnôt vedieť zhodnotiť svoj aktuálny zdravotný stav. Včasné 
diagnostikovanie anomálií telesných funkcií je dôležitým preventívnym prvkom 
starostlivosti o svoje zdravie.  
 
Ďalšími cieľmi je vyvolať záujem u žiakov o rôzne formy starostlivosti o telo 
ktorédnes spájame s termínmi prevencia, zdravý životný štýl, zdravá výživa, 
a pod.. Naučiť žiakov pracovať s krátkym odborným textom - návodom a tak 
prispieť k rozvoju ich čitateľskej gramotnosti a zároveň rozvíjať ich manuálne zručnosti 
s prácou s diagnostickou technikou. 
 
Žiaci získajú kompetencie: 
Komunikačné – argumentácia,  zdôvodňovanie 
Informačné – získavanie informácií z odbornému textu,  
Učebné – poznať sám seba, naučiť sa pracovať s diagnostickou technikou, naučiť sa 
odmerať a využívať namerané veličiny,  
Sociálne – pracovať v kolektíve, hľadanie konsenzu  
Pracovné – odmerať krvný tlak spolužiakovi a sám sebe, vyhodnotiť namerané údaje 
Pomôcky: Textový materiál, rôzne digitálne tlakomery krvi (3 ks), interaktívna 
tabuľa s ozvučením, papier na poznámky. 
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Hodina bola vedená stratégiou  E –U – R. 
 
E – Evokácia  
 
Vyvolanie záujmu (zvedavosť) u žiakov. Už pred vyučovaním som položil na stôl  
digitálny tlakomer na pažu tak, aby si ho mohli žiaci pozrieť. Na tabuľu som napísal 
nadpis „MERANIE KRVNÉHO TLAKU“ . Snažil som sa nadviazať rozhovor na už získané 
poznatky žiakov z rodinného a zdravotného prostredia v súvislosti s lekárskym 
vyšetrením a domácou starostlivosťou rodinných príslušníkov o zdravie ohľadne 
krvného tlaku. Obrátil som sa na žiakov s nasledujúcimi otázkami: „Aký prístroj som 
priniesol? Komu už merali krvný tlak? Kto mi prístroj na meranie krvného tlaku popíše 
z akých častí sa skladá a na čo jednotlivé časti slúžia?  
 
Zároveň som žiakov upozornil, že s týmto učivom sa stretnú v budúcom školskom roku 
(v siedmom ročníku) podrobnejšie na hodine biológie. Využil som tiež znalosti žiakov 
z preberanej látky o kvapalinách z prvého polroku z fyziky pri charakterizovaní krvi ako 
tekutiny a jej fyzikálnych vlastnostiach.  
 
Nechal som postupne hlásiacich sa žiakov zodpovedať jednotlivé otázky. Pri 
vymenúvaní jednotlivých častí prístroja žiakmi, som ich požiadal, aby jednotlivé časti 
pomenovali a zapísali na tabuľu aj s popisom na čo slúžia. 

Potom som žiakov náhodným výberom rozdelil do troch skupín a všetkým som zadal 
rovnakú úlohu: „Zapíšte si na papier postup, ako sa meria krvný tlak na základe svojich 
doterajších poznatkov a skúseností.“ 

U – Uvedomenie si 
 
Nasledovne som rozdal žiakom rôzne odborné texty týkajúce sa prístroja na meranie 
krvného tlaku jednotlivým skupinám. Požiadal som žiakov, aby si najprv samostatne 
v skupinách prečítali jednotlivé texty snažili sa zopakovať ich vlastnými slovami tak, aby 
o nich mohli informovať ostatné skupiny.  
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Prvej skupine som zadal za úlohu porovnať zapísané časti prístroja na tabuli s časťami 
z opisu zariadenia.  
 

 
 

 
Druhá skupina dostala za úlohu naštudovať si postup pri meraní krvného tlaku 

a porovnať ho s postupom, ktorí si žiaci napísali na papier. Potom sa rozdelili v skupine 
na trojice, jeden z trojice predstavoval rolu pacient, druhý merajúceho lekára, tretí čítal 

po bodoch postup podľa daného textu, podľa ktorého postupoval žiak v roly lekára. 
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Tretia skupina dostala za úlohu naštudovať text „Niekoľko užitočných informácií 
o krvnom tlaku“ a pripraviť si zreferovanie textu vlastnými slovami ostatným skupinám. 
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R – Reflexia 

 
Jednotlivé skupiny sa vzájomne oboznámili s úlohami, ktoré dostali a zreferovali ich 
ostatným. Po každom vystúpení skupiny som nechal priestor na krátku riadenú 
diskusiu, a otázky jednotlivých žiakov, na vysvetlenie, aby som získal prehľad 
o pochopení textov a splnení jednotlivých úloh skupinami. Pri diskusii som sa snažil 
dávať priestor hlavne žiakom, ktorí sa menej zapájali do činností. 

 V závere hodiny som požiadal žiakov, aby zhodnotili, čo sa im na hodine páčilo, 
čo ich najviac zaujalo. Potom som ja vyhodnotil aktivitu niektorých žiakov a ocenil ich 
podľa ich aktivity na hodine známkou. 

 
 

Domáca úloha:  
Naštudovať si postup pri meraní krvného tlaku a zásady, ktoré treba pred meraním 
dodržiavať, aby sme si na budúcej hodine mohli všetci tlak a pulzovú frekvenciu zmerať. 
Písomne do zošitov pripraviť tabuľku: 
 

Meno žiaka: Systolický tlak 
krvi mmHg 

Diastolický tlak 
krvi mmHg 

Pulzová 
frakvencia (PF) 

min 
    
Pravá ruka    
Ľavá ruka    
Namerané rozdiely    
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Hodina, prebehla v konštruktívnom duchu. Zo začiatku bolo nutné žiakov riadiť, 
nakoľko úlohy boli časovo náročné. Odporúčam na urýchlenie a lepšie pochopenie 
využiť inštruktážny dokument (videonahrávku) ohľadne správneho merania tlaku krvi 
zaradiť ju hneď po naštudovaní a prezentácii skupinou. Taktiež je vhodné, aby mala 
pred sebou každá skupina prístroj na meranie tlaku krvi. 
  
Z 18 žiakov triedy  (chlapcov) si postup pri meraní tlaku naštudovali všetci žiaci.   
Taktiež mal každý žiak v zošite pripravenú tabuľku. Očakávanie a záujem o ďalšiu 
vyučovaciu hodinu bol u žiakov evidentný. Meranie tlaku krvi prebehlo už na predmete 
Športová príprava v rámci testovania a diagnostiky žiakov. 
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ZÁVER 

 
Používanie osvedčených, moderných vyučovacích metód vo vyučovacom procese,  

je  nevyhnutnosťou, ak chceme žiakov zaujať, a vzbudiť u nich záujem o učenie sa.  

 
V dnešnej dobe nevzdelávať sa, znamená zaostávanie jedincov na úrovni vedomostných 
a motorických zručností a v istom zmysle zapríčiňuje postupné vyčleňovanie sa jedinca z 
aktívnej spoločnosti.  
 

Vzhľadom k tomu, že vývoj spoločnosti veľmi rýchle napreduje, o pár rokov už žiak nebude 

potrebovať encyklopedické vedomosti, ale bude sa od neho očakávať schopnosť informácie 

vyhľadať, kriticky zhodnotiť, upraviť a vhodne prezentovať, na čo bezpodmienečne musí 

textom dobre rozumieť .  

 

Ak chceme v našich školách pripraviť žiakov schopných uplatniť sa v dnešnom rýchlo sa 

meniacom svete, musíme im vytvárať aj podmienky, prostredie pre tvorivú prácu a viesť ich 

k praktickému využívaniu nadobudnutých poznatkov z rôznych oblastí života. Žiaka musíme 

viesť k využívaniu medzipredmetových vzťahov na svoj rozvoj.  

Na začiatku som predpokladal, že ak zaradíme do Školského vzdelávacieho programu 

teoretický predmet Základy športovej prípravy, pomôže to skvalitniť aj športové výkony 

žiakov. Samozrejme, nie u každého žiaka našiel tento predmet kladnú odozvu, ale za 4 roky je 

vidieť posun aj vo výkonoch, ale najmä vo vzťahu žiakov k športovaniu, čo bolo naším 

cieľom dosiahnuť.  

Za prínos práce považujem, že sa mi podarilo zrealizovať vyučovacie hodiny, ktoré vďaka 

teoretickým poznatkom z rôznych predmetov boli pre žiakov zaujímavé a že sa zlepšili 

i v oblasti čitateľských zručností a stratégií.  

Ich vzťah k predmetom Telesná a športová výchova a Základy športovej prípravy nadobudol 

kvalitatívne iný rozmer vďaka pochopeniu nadobudnutých poznatkov získaným v rámci  

medzipredmetových vzťahov.  

Ako som uviedol v ukážke vyučovacích hodín bolo prepojenie telesnej výchovy, dejepisu, 

literatúry, biológie a ďalších vyučovacích predmetov kľúčovým momentom na vzbudenie 

záujmu žiakov a ich ďalšiu motiváciu.  

Reflexia mojej práce mi odhalila ďalšie možnosti, ktoré budem môcť v nasledujúcich rokoch 

využívať a hľadať riešenia na elimináciu negatívnych prvkov vo vyučovacom procese 

s cieľom zvýšiť efektívnosť vyučovania tak v teoretickom predmete Základy športovej 

prípravy, ako aj v predmete Telesná a športová výchova za pomoci využitia vzťahov medzi 

predmetmi.  

Po skúsenostiach som presvedčený, že má zmysel, aby sa žiaci venovali teoretickým 

poznatkom v rámci predmetu Základy športovej prípravy už na základnej škole nakoľko to 

rozširuje ich obzor a pomáha skvalitňovať prístup k motorickému učeniu a následne zvyšuje 

ich výkony. Zvyšuje to vnútornú motiváciu, pretože žiaci vidia podstatu a zmysel toho, čo 

robia.  
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26. Šimonok J., Lajčák Pohybová výkonnosť a zdatnosť – prezentácia na CD 2014 
27. Mandzak P., Vedy o športe – prezentácia na CD 2013 
28. Fpharm, Prednáška z telesnej výchovy č.3 HISTÓRIA ŠPORTU, – prezentácia na CD 2014 
 
 
  

http://wn.com/medve%C4%8Fku,_daj_labku
http://www.zones.sk/studentske-prace/sport/6896-telesna-kultura-v-stredoveku/
http://www.zones.sk/studentske-prace/sport/6896-telesna-kultura-v-stredoveku/
http://priruckarytiera.webnode.sk/
http://www.zsplanany.cz/doc/EDUARD-STORCH---Lovci-mamutu.pdf
http://www.zsplanany.cz/doc/EDUARD-STORCH---Lovci-mamutu.pdf
http://www.elron.eu.sk/pdf/Tlakomery/Model%20M2%20Basic_SK.PDF
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ZOZNAM PRÍLOH 

Príloha 1  

Časová dotácia predmetu Základy športovej prípravy pre jednotlivé ročníky a zaradenie 
jednotlivých TC do ročníkov. 

 

  

ročník: Tematický celok: týždenná časová 

dotácia VH: 

ročná časová 

dotácia VH: 

Piaty História telesnej kultúry 0,5 17 

Šiesty Telesná príprava a diagnostika a 

kontrola trénovanosti 

0,5 17 

Siedmy Anatómia a fyziológia človeka 

a telesné cvičenia 

0,5 17 

Ôsmy Športový tréning 0,5 17 

Deviaty Biomechanika pohybu športovca, 

Základy športovej psychológie, 

Osobnosti v športovom tréningu 

0,5 17 

za štúdium 

počas ZŠ 
  

2,5 

 

85 
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Príloha 2  

Tematický výchovno-vzdelávací plán TC História telesnej kultúry 
Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 
Predmet: Základy športovej prípravy 
Ročník: piaty 
Mesiac VH Téma  

 
II. 1 Prvotnopospolná spoločnosť a pohybová činnosť 

2 Otrokárska spoločnosť a pohybové činnosti 

3 Vklad starovekého Grécka  – Ako vznikli staroveké OH 

III. 4 Olympia a vývoj športových disciplín 

5 Kalokagatia a príprava športovca na starovekú olympiádu 

6 Športoviská a rituály na starovekých OH 

7 Úpadok a zánik starovekých OH – gladiátorské zápasy 

IV. 8 Stredovek a pohybové činnosti 

9 Rytierska príprava a jej premena vo vývoji času 

10 Pohybové činnosti a hry v stredovekých mestách a na vidieku 

11 Kapitalizmus a pohybové činnosti 

V. 12 Vznik športu a jeho následky v spoločnosti 

13 Šport na školách a športové spolky 

14 Piere de Coubertin a obnova OH 

15 Začiatky novodobých OH a ich význam pre svet 

VI. 16 Športové hnutie po 1.svetovej vojne 

17 Medzivojnové obdobie športu vojpólneho rozdelenia svetaort 
amatérsky a profesionálny s pohľadu 

18 Rozvoj športu v regióne školy 
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Príloha 3  

Tematický výchovno-vzdelávací plán TC Telesná príprava 
a diagnostika, kontrola trénovanosti 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 
Predmet: Základy športovej prípravy 
Ročník: šiesty 
Mesiac VH Téma  

 
II. 1 Všeobecná a špeciálna pohybová výkonnosť 

2 Všeobecná trénovanosť  (srdcovo-cievny , dýchací systém) 

3 Telovýchovno-lekárske sledovania a ich význam pre športovca 

III. 4 Funkčné skúšky výkonnosti v športových odvetviach, testovanie 

5 Evidencia tréningového zaťaženia, vedenie tréningového denníka 

6 Meranie pulzovej frekvencie (teória a prax) 

7 Meranie tlaku (teória a prax) 

IV. 8 Meranie kožných rias (teória a prax) 

9 Meranie športtesterom (teória a prax) 

10 Telesná príprava a jej základné pohybové predpoklady (sila, rýchlosť, 
vytrvalosť, obratnosť, pohyblivosť, koordinácia) 

11 Všeobecná a špeciálna pohybová príprava 

V. 12 Tréningová jednotka vo vybranom športe 

13 Charakter a rozdelenie silových, rýchlostných a vytrvalostných 
schopností.  Definícia a rozdelenie pohybových schopností 

14 Metódy a prostriedky rozvoja pohybových schopností v športovom 
tréningu 

15 Testovanie pohybových schopností pre tvorbu tréningových plánov 

VI. 16 Testovacia batéria na kontrolu rozvoja rastu obratnosti, pohyblivosti a 
koordinácie 

17 Vytvorenie individuálneho tréningového plánu vo zvolenom športovom 
odvetví 

18 Vyhodnotenie vedenia tréningového denníka  

 
 

> 

 

  


