
Telesná a športová výchova – tézy 

5.Ročník 

- Futbal HČJ (prihrávky na presnosť, vedenie lopty, slalom s loptou) 

- Basketbal ( základné pravidla , dribling na mieste, v pohybe, prihrávky, streľba na 

kôš z miesta)  

- Gymnastika ( kotúľ vpred, vzad, stojka na lopatkách, preskok cez kozu, roznožka) 

- Cooperov test (vytrvalostný 12 minútový beh)   

 

6.Ročník 

- Futbal HČJ (technika prihrávky, streľba na presnosť, slalom s loptou, vedenie lopty) 

- Basketbal ( základné pravidla , dribling v pohybe, prihrávky v pohybe, streľba na 

kôš z miesta po zastavení)  

- Gymnastika ( kotúľ vpred, vzad do roznoženia, stojka na lopatkách, stojka na hlave, 

preskok cez kozu, roznožka) 

- Cooperov test (vytrvalostný 12 minútový beh)   

 

7.Ročník 

- Futbal HČJ (technika prihrávky, streľba na presnosť, slalom s loptou, vedenie lopty) 

- Basketbal ( základné pravidla , dribling v pohybe, prihrávky v pohybe, streľba na 

kôš z miesta po zastavení, streľba po dvojtakte)  

- Volejbal ( odbitie obojruč zdola, zhora, prihrávky cez sieť) 

- Gymnastika ( kotúľ vpred, vzad do roznoženia, stojka na lopatkách, stojka na hlave, 

roznožka cez kozu na šírku a na dĺžku s oddialeným mostíkom, skrčka, premet 

bokom) 

- Cooperov test (vytrvalostný 12 minútový beh) , beh na 50.m, hod granátom, 

 

8.Ročník 

- Futbal HČJ (technika prihrávky, streľba na presnosť, slalom s loptou, vedenie lopty) 

- Basketbal ( základné pravidla , dribling v pohybe, prihrávky v pohybe, streľba na 

kôš z miesta po zastavení, streľba po dvojtakte)  



- Volejbal ( odbitie obojruč zdola, zhora, prihrávky cez sieť, podanie cez sieť) 

- Gymnastika ( kotúľ vpred, kotúľ letmo, kotúľ vzad do roznoženia, stojka na 

lopatkách, stojka na hlave, stojka narukách, roznožka cez kozu na šírku a na dĺžku s 

oddialeným mostíkom, skrčka, premet bokom, ) 

- Cooperov test (vytrvalostný 12 minútový beh) , beh na 50.m, hod granátom 

 

9.Ročník 

- Futbal HČJ (technika prihrávky, streľba na presnosť, slalom s loptou, vedenie lopty) 

- Basketbal ( základné pravidla , dribling v pohybe, prihrávky v pohybe, streľba na 

kôš z miesta po zastavení, streľba po dvojtakte)  

- Volejbal ( odbitie obojruč zdola, zhora, prihrávky cez sieť, podanie cez sieť) 

- Gymnastika ( kotúľ vpred, kotúľ letmo, kotúľ vzad do roznoženia, stojka na 

lopatkách, stojka na hlave, stojka narukách, roznožka cez kozu na šírku a na dĺžku s 

oddialeným mostíkom, skrčka, premet bokom, ) Kruhy – kmihanie vo vise, vis 

vznesmo. 

- Cooperov test (vytrvalostný 12 minútový beh) , beh na 50.m, hod granátom 

 

 

 

 

 


