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ÚVOD
Správne držanie tela je výrazom telesného a duševného zdravia.
Zdravotná telesná výchova je pedagogický proces, v ktorom sa využívajú
špecifické prostriedky na rozvoj telesných, pohybových a psychických
predpokladov zdravotne oslabených, rôznych vekových skupín. (Labudová, J.,
1991)
Výchova k zdraviu v sú asnosti nadobúda na aktuálnosti ako významný
prostriedok ovplyv ovania a formovania životného štýlu, ktorého cie om je
smerovanie k harmonickej vyváženosti všetkých stránok osobnosti. Cielená
a systematicky realizovaná pohybová aktivita je ur ujúcim inite om prevencie
najrozšírenejšej funk nej poruchy školopovinných detí, ktorou je chybné držanie
tela. (Liba, J., 2000)
Z h adiska metodicko-organiza ného je plávanie rozde ované na základné,
športové a úžitkové, kde patrí aj zdravotné plávanie. (Jursík, 1995)
Schopnos pláva predstavuje u loveka zvládnutie jedného zo živlov, ktoré
ho obklopujú. Dejiny asto ocenili znalos plávania. Iste nie náhodou v antike
platilo: „Nevie písa , ani pláva “ ako synonymum nevzdelanosti.
Priaznivé ú inky vodného prostredia na udský organizmus sú známe.
Nesta í však len pasívny pobyt vo vode, ale je potrebné cie avedome
usmer ovanou innos ou pôsobi na zvýšenie telesnej zdatnosti, na upevnenie
zdravia a odolnosti proti chorobám. (Labudová, J., Laurencová, S., 1991)
Obsah zdravotnej telesnej výchovy v intenciách korigovania odchýliek
nesprávneho držania tela - formou výu by základného plávania - tvorí systém
vybraných pohybových inností, ktoré sú primerané druhu a stup u zdravotného
oslabenia.
Správne držanie tela je udržiavané predovšetkým nervovou a svalovou
innos ou, pri om jediným udržujúcim východiskovým inite om je chrbtica, osový
orgán tela.
Pomáhajú k tomu aj špeciálne cvi enia, korešpondujúce s metodickým
postupom vyu ovania základného plávania - plaveckých spôsobov kraul a znak,
prsia a súpaž znak. Správne držanie tela má individuálne odchýlky a plynule
prechádza do nesprávneho držania tela. Takže je náro né uvádza , i limitova
v týchto intenciách presnú hranicu.
V súvislosti s prebiehajúcou realizáciou prestavby výchovno-vzdelávacieho
systému telesnej výchovy na základných a stredných školách prebiehajú zmeny aj
vo vyu ovaní zdravotnej telesnej výchovy, ktoré sa dotýkajú najmä motivácie
cie ov, obsahu a prostriedkov práce na všetkých typoch škôl (Beb áková, V.,
Lenková, R., 1992), ktoré zdôraz ujú, že u itelia telesnej výchovy aj pri aplikácii
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plávania, v zdravotnej telesnej výchove musia vedie sprostredkova žiakovi
vedomosti o telesnej kultúre tak:
- aby žiak vedel, ktoré cvi enia si má vybra ,
- ako si ich osvoji ,
- aký vplyv budú ma na jeho organizmus pri správnom vykonávaní.
K tomu, aby zdravotné a nápravné vplyvy na žiakov v školách boli
zabezpe ované, je potrebné priebežne pripravova u ite ov z odbornej i teoretickej
stránky aj v takej závažnej problematike, akou nesporne zdravotná telesná
výchova je.
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1

SPRÁVNE DRŽANIA TELA

Obdobie prudšieho rastu udského jedinca, vychádzajúc z ontogenézy za iatok školského veku, neskôr puberty a adolescencie - sa vyzna ujú relatívne
slabším zabezpe ením svalového rozvoja.
Nesprávne držanie tela chápeme zvä ša ako odchýlky rozsahu alebo
lokality bežných fyziologických zakrivení chrbtice. (Labudová, J., 1985)
Vnútorné prí iny majú spolo ného menovate a v svalovom oslabení.
V zdravotnej telesnej výchove do kategórie oslabení v oblasti trupu patria:
a) chybné držanie tela - predklonená hlava, asymetria svalov a pod.,
b) odchýlky tvaru chrbtice:
- v rovine predozadnej: gu atý chrbát, drieková lordóza zvä šené
prehnutie v drieku, plochý chrbát, hrudná kyfóza
a ich kombinácie,
- v rovine elnej:
skoliotické držanie,
c) poúrazové stavy chrbtice: vertebrogénne poruchy, blokády,
d) odstávajúce lopatky,
e) poruchy tvaru hrudníka - napr. vpadnutý, resp. vyklenutý.

1.1 Tvar chrbtice
Chrbtica, ako osový orgán tela, je ur ujúcim pasívnym východiskovým
inite om držania tela .
Stavce sú podkladom chrbtice, skladajúce sa zo stavcového tela a zo
stavcových oblúkov, ktoré medzi sebou zvierajú otvor pre miechu.
Medzistavcové väzivové došti ky s rôsolovitým jadrom sa nachádzajú
medzi jednotlivými stavcami. Tieto došti ky sú v centre zle zásobované
krvou, a preto sú ve mi náchylné k degeneratívnym zmenám. Sú pružné
a svoju pružnos zachovávajú iba vtedy, ak sú správne a sústavne za ažované
a zase od ah ované odpo inkom. Jednostranné za ažovanie medzistavcových
došti iek spôsobuje jednostrannú stratu ich pružnosti, degeneráciu
na pre ažených astiach, a tým vznik návykových skrivení chrbtice.
Na chrbtici pozorujeme normálne - to znamená - fyziologické zakrivenia.
Prehnutie chrbtice smerom dopredu sa nazýva lordóza, smerom dozadu
kyfóza.
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Obrázok . 1

Zakrivenie chrbtice v smere predozadnom

Obrázok . 2

Chrbtica a stavce
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Okrem týchto zakrivení sú ešte vytvorené fyziologické zakrivenia do strán.
To smeruje doprava v hrudnom úseku chrbtice. Vzniká pravdepodobne prevažným
používaním pravej hornej kon atiny, pri om sa pozoruje aj mohutnejší vývoj pravej
polovice hrudníka.
Naopak je tomu u avákov. Toto zakrivenie je kompenzované na opa nú
stranu v bedernom úseku.
Predmetné fyziologické zakrivenie je iba nepatrné a chýba asi u jednej
tretiny udí. Chrbtica je pevná a ohybná. Udržuje trup i hlavu vo zvislej polohe,
umož uje pohyby trupu i hlavy.
Svaly sú aktívnymi silami, udržujúcimi chrbticu. Na zadnej strane vzpriamujú
chrbticu, ím prekonávajú pôsobenie zá aže, ktorá stlá a chrbticu k zemi. Svaly
sú uložené v brázdach medzi t nmi a oboma polovicami hrudníka i po
oboch stránkach kr nej a driekovej chrbtice. Práve tu - v driekovom a kr nom
úseku - svaly tvoria mohutnú svalovú dosku, ktorá je v hrudnej krajine pomerne
slabšia.
Lopatkové svalstvo tvorí pomocné svalstvo chrbtice.
Šikmé svaly brušné a krátke svaly chrbtice sa uplat ujú pri rotácii
chrbtice.
Svaly chrbta a svaly brušnej steny sa uplat ujú pri úklonoch chrbtice.
Stena brušná tvorí jednotne fungujúcu svalovú dosku, ktorá je zosilnená
vrastenými fasciálnymi pruhmi.
Obrázok . 3 Svalový reliéf zozadu

Obrázok . 4 Svalový reliéf spredu
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1.2 Zásady správneho držania tela
Z antropometrického aspektu udávaný všeobecný popis ideálneho postoja
so správnym držaním tela je známy:
- Hlava vzpriamená, poh ad priamy,
- Šija
pretiahnutá nahor, kr ná lordóza v norme,
- Brada s osou krku zviera „uvo nený“ pravý uhol,
- Ramená rozložené do šírky, paže vo ne zvesené, pozd ž trupu, palce
smerujú dopredu,
- Hrudník mierne vyklenutý, os je vertikálna, lopatky - stiahnuté dozadu
a dole, v bo nej rovine neodstávajú,
- Hrudná kos - nadnesená dopredu, nahor. Fyziologicky je správne zakrivená
bedrová lordóza. Hmotnos trupu a hlavy je vycentrovaná
spojnicou stredových k bov,
- Brucho kontrahované nahor, dovnútra stiahnutá a spevnená brušná
stena,
- Sedacie svaly - kontrahované nadol,
- Dolné kon atiny - hmotnos tela je na vnútorných stranách chodidiel a mierne
prenesená vpred. Samotné dolné kon atiny stiahnutím
sediaceho svalstva sú mierne vyto ené vonku,
- Chodidlá rovnobežne ved a seba. Sú situované pozd ž. Ich klenby sú
prie ne správne utvorené,
- Prsty
sú rozložené plochou na podložke.
Držanie tela je rozdielne u rôznych konštitu ných typov. U diev at je iné, než
u chlapcov. Hlavným znakom správneho držania chrbtice je mierny oblúk
tvoriaci kyfózy chrbtice, ktorá sa v ahu vpred skoro vyrovná, a pomerne krátky
oblúk driekovej chrbtice. U diev at je zakrivenie vä šie, tvary sú zaokrúhlené.
U chlapcov sú zakrivenia plochšie. Anatomicky sú tieto rozdiely spôsobené tým, že
chrbtica je u diev at pomerne kratšia.
Zo zdravotného h adiska správne držanie tela vytvára optimálne podmienky
pre ventiláciu p úc a správne prekrvovanie jednotlivých orgánov - pre ich správne
rozloženie a optimálnu funkciu. Preventívne pôsobí aj proti niektorým
chorobám - ako je pokles útrob, deformácia medzistavcových platni iek a podobne.
Z ekonomického aspektu využitia síl loveka chrbtica umož uje správne
držanie tela, maximálny výkon pri minimálnej spotrebe síl a bráni pred asnej
únave.
Z h adiska psychického a estetického správne držanie tela dáva loveku
zdravé sebavedomie, životný optimizmus a sp a predstavy o kráse.
Pod pojmom nesprávne držanie tela rozumieme vä šie alebo menšie
symetrické alebo asymetrické odchýlky v usporiadaní jednotlivých astí tela nad
10

sebou. Je to funk ný stav organizmu, ktorý možno vlastným vô ovým úsilím,
inštrukciou - konkrétne pri aplikácii plaveckej formy, i pomocou hmatov na tele
zmeni . Pri nesprávnom držaní tela - najmä u detí - zvä ša ide o do asný nesúlad
vo funkcii svalov. Preto vo fáze rastu a vývinu organizmu je potrebné týmto
odchýlkam venova dostato nú a primeranú pozornos .
Priaznivý ú inok na korigovanie odchýliek nesprávneho držania tela má
okrem športovej gymnastiky, ahkej atletiky, krasokor u ovania, adového hokeja
i futbalu najmä plávanie.
Obrázok . 5

Zásady správneho držania tela
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Obrázok . 6

Držanie tela - diev atá (ženy)

Obrázok . 7

Držanie tela - chlapci (muži)

Správne držanie tela
(kineziológia - správne držanie tela)
Celkový vzh ad postavy je zvy ajne hodnotený spolu s bežným pohybovým
prejavom. Nezáleží teda len na tom, ako sa sami vidíte, ale aj na tom, ako stojíte,
sedíte, chodíte, ako sa pohybujete. Pôvab niektorých udí spo íva práve
v pohyboch. No na druhej strane, mnohí práve nedbalým držaním tela zmaria to,
ím ich príroda obdarila.
Naj astejšou vadou v držaní tela býva narušená rovnováha svalového
napätia zabezpe ujúca fyziologicky správne postavenie chrbtice a panvy. Poruchy
svalovej rovnováhy vznikajú preto, lebo posturálne (statické) svaly, udržujúce
panvu vo vzpriamenej polohe, strácajú dlhodobou statickou prácou pružnos
a skracujú sa. Naopak fázické (kinetické) svaly, ktorých úlohou je pohyb a náro ná
koordina ná innos , majú pri ne innosti tendenciu ochabova .
Tento stav môže spôsobova tak nedostato ná pohybová aktivita, ako i len
jednostranné za ažovanie niektorých svalových skupín. Preto sa svalová
dysbalancia asto vyskytuje i medzi športovcami. Následky svalovej dysbalancie
sú nepriaznivé - bolestivé zmeny v k bnych spojeniach (najmä na chrbtici) tzv.
blokády, alebo pohyby presahujúce fyziologickú kapacitu tzv. hypermobilita.
12

Ak sa chcete pokúsi o nápravu chybného držania tela, musíte sa vedome
kontrolova nielen pri cvi ení, ale i pri bežných pohyboch. Správne držanie tela je
totiž zložitý stereotyp, ktorý sa dlho vytvára, a prípadné chyby sa len ažko
odstra ujú.
Prí iny vzniku svalovej dysbalancie
(kineziológia - správne držanie tela)
Každý sval obsahuje tak posturálnu ako i fázickú zložku. Navonok sa však
sval správa vždy pod a toho, ktorá zložka v om prevažuje. Pre správne držanie
tela je nevyhnutná vzájomná súhra medzi oboma zložkami. Výsledkom takejto
súhry je dobrý funk ný stav svalu a normálny vzpriamený postoj.
Pri nevhodnej fyzickej aktivite alebo nesprávnom vykonávaní cvikov
dochádza k poruchám vo vzájomnej súhre medzi posturálnou a fázickou zložkou
svalu. Vzniknutý nepomer je prí inou rozvoja svalovej dysbalancie a vzniku
odchýlok v správnom držaní tela.
Z h adiska kulturistiky je mimoriadne dôležitý najmä fakt, že skrátené
posturálne svaly pôsobia tlmivo na innos fázického svalstva, ktoré potom
nemôže primerane odpoveda na silový tréning.
Preto v záujme správneho držania tela (udržania svalovej rovnováhy
a k bnej pohyblivosti) a rozvoja svalovej hmoty musíme posturálne svaly uvo ova
a na ahova . Naopak vhodne posi ova musíme najmä fázické svaly.
Ako odstráni nesprávne držanie tela
(kineziológia - správne držanie tela)
K správnemu držaniu tela prispieva každý jeden pohyb, ktorý napomáha
dosiahnu svalovú rovnováhu. Takýto pohyb zárove predchádza vzniku funk ných
porúch chrbtice a alších lánkov skeletálneho systému.
Vadné držanie tela však asto býva spájané i so zlým dychovým
stereotypom. Prejavuje sa to najmä u detí, mládeže a tých, ktorí nedokážu správne
dýcha nosom. Títo jedinci totiž pri dýchaní ústami nedokážu využi celú kapacitu
p úc, dýchajú plytko, len spodnou as ou hrudníka. Ten sa potom postupne stále
viac sploš uje a prejavujú sa alšie príznaky charakteristické pre nesprávne
držanie tela (úzke ramená vyto ené vpred, prepadnutý hrudník, odstávajúce
lopatky, vystr ené brucho at .). Preto hne na za iatku sa snažte skoordinova
dýchanie s cvi ením.
Spontánny pohyb dokáže napravi mnohé nedostatky, avšak ak pozorujete
príznaky vadného držania tela neustále, zájdite sa poradi s odborným lekárom.
Neverte tomu, že nedbalé držanie tela pôsobí švihácky! (www.kulturistika.sk)
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1.3 Svalová nerovnováha (svalová dysbalancia)
Pod pojmom sval rozumieme funk nú zložku, orgán aktívneho pohybového
systému. V udskom tele je asi 600 svalov, teda 300 na každej polovici tela.
Hmotnos svalov u muža dosahuje 36 % a u ženy 32 % telesnej hmotnosti.
(Binovský, A., In.: Sýkora, F.,1995)
TRI HLAVNÉ SKUPINY SVALOV
Svaly telového kme a
Svaly hlavy Žuvacie a mimické svaly.
Svaly krku Zabezpe ujú pohyb hlavy. Svoje úpony majú na rebrách,
chrbtici a lebke.
Brušné svaly Priamy brušný sval (predná as brušnej dutiny).
Vonkajší šikmý brušný sval, vnútorný šikmý sval (bo ná as
brušnej dutiny).
Štvorhlavý driekový sval (zadná as brušnej dutiny).
Svaly panvového východu
Pomáhajú pri vyprázd ovaní uzatváraní kone níka.
Zabezpe ujú správnu polohu orgánov uložených v panve.
Svaly hornej kon atiny
Ramenné svaly - Ovládajú pohyb v ramennom k be. Spájajú pletenec hornej
kon atiny s ramennou kos ou.
Svaly paže Ohýba e a na ahova e lak ového k bu. Prevažne za ínajú od
lopatky a upínajú sa na predlak ových kostiach.
Svaly predlaktia - Na dolnej asti ramennej kosti a na kostiach predlaktia
za ínajú a upínajú sa na záprstných kosti kách alebo priamo
na lánkoch prstov.
Svaly ruky Za ínajú aj kon ia na kostre ruky. Sú to drobné, krátke svaly
uložené na dla ovej strane ruky. Tvoria tri skupiny:
palcovú, malí kovú a strednú.
Svaly dolnej kon atiny
Predstavujú nadpolovi nú vä šinu všetkých svalov tela v intenciách ich
úlohy lokomócie celého tela.
Svaly pletenca dolnej kon atiny Bedrovo-stehenný sval, ve ký, stredný
a malý sedací sval.
Svaly dolnej kon atiny Štvorhlavý stehenný sval, kraj írsky
sval, dvojhlavý stehenný sval.
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Svaly predkolenia

-

Svaly nohy

-

Predný píš alový sval, dlhý na ahova prstov,
dolný na ahova palca, trojhlavý lýtkový sval. Sú
to najvä šie svaly predkolenia. Usporiadané sú
ako svaly predlaktia.
Udržujú klenbu nohy a pohyblivos prstov.
Nachádzajú sa na chrbte nohy na ploche nohy.

FUNK NÁ PORUCHA ROVNOVÁHY SVALOVÉHO SYSTÉMU
Porušenie funk nej rovnováhy posturálneho (tonického) a fázického
svalového systému je definované ako stav svalovej nerovnováhy (dysbalancie), pri
ktorom je zárove porušená centrálna regulácia hybnosti.
Skrátený sval má zmenenú elasticitu tkaniva, zvýšenú východiskovú tuhos
pri úplnej relaxácii, aj pri pasívnom vy ahovaní. Takýto sval v pokoji nedosahuje
svoju normálnu d žku. Ku skráteniu dochádza len vo svaloch, ktoré majú prevahu
tonických vlákien.
Oslabenie svalu sa prejavuje ako zníženie svalového tonusu, hypotómiou,
znížením svalovej sily a zmenou postavenia v základných pohybových
stereotypoch.
Svalová nerovnováha sa generalizuje. Teda spravidla vznikne v jednej
oblasti tela a rozšíri sa postupne do alších oblastí tela. Takýto stav vytvára ur ité
syndrómy, charakterizované zoskupením skrátených a oslabených svalov,
poruchami príslušných pohybových stereotypov, zmenou dynamiky i statiky
chrbtice a v kone nom dôsledku chybným držaním tela. V oblasti ramenného
pletenca vzniká horný skrížený syndróm. V oblasti panvy a bedrových k bov vzniká
dolný skrížený syndróm.
ODSTRA OVANIE SVALOVEJ NEROVNOVÁHY
Cie om je dosiahnu normálnu pokojovú d žku a elasticitu svalov s prevahou
skrátených tonických svalov, obnovi silu oslabených svalov. Tieto svaly stimulova
do pohybového streotypu, upevni tieto streotypy tak, aby boli o
najekonomickejšie a o najviac šetrili najdôležitejšie k by. Pri tom nasleduje
dvojfázový postup pod a krokov:
1. krok - vy ahovanie skrátených svalov,
2. krok - posil ovanie oslabených svalov a ich zapojenie do pohybového
stereotypu.
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Vy ahovanie skrátených svalov
Odborníci odporú ajú vy ahova iba tie svaly, ktoré to potrebujú a vtedy:
- ke pôsobia tlmivo na svojho oslabujúceho sa antagonistu,
- ke obmedzujú rozsah pohybu k bov alebo chrbtice,
- ke menia statiku, zvláš v stoji.
Odporú anou je metóda tzv. riadených pohybov - t. j. pomalé, plynulé,
uvedomelé vy ahovanie svalov, stre ingovými metódami. Vy ahova svaly možno
len uvo nené, relaxované. Pri plávaní sa cviky môžu vykonáva v pokoji, pohode,
bez pocitu bolesti, po odstránení psychického napätia nácvikom relaxácie.
Vy ahovanie svalov takto úzko súvisí aj s dýchaním. Vo fáze vdychu takmer všetky
svaly zvyšujú svoje napätie - tonus - pretrvávajúci pri zadržaní dychu, vo fáze
výdychu ho znižujú. Vo vodnom prostredí, pri vykonávaní plaveckých pohybov
svalové napätie možno ú inne znižova pri pokojnom pravidelnom dýchaní
s uvo neným pred ženým výdychom.
Posil ovanie oslabených svalov
K tomuto kroku sa logicky odporú a pristúpi až po dosiahnutí potrebnej
d žky ich skrátených antagonistov. Ale až potom, keby nedošlo po ich vytiahnutí
k spontánnemu obnoveniu svalovej sily.
Pre posil ovanie vo vodnom prostredí posil ovanie príslušných svalov
volíme horizontálnu polohu preto, aby boli vyradené z funkcie všetky pomocné
posturálne svaly, majúce tendenciu prebera funkciu oslabeného svalu, a tým sa
tak skracova . Pri posil ovaní oslabených fázických svalov sú najlepšie izometrické
cvi enia.
Izometrická kontrakcia (pri ktorej sa nemení d žka svalu, ale stúpa tonus)
má by pomalá, plynulá, so sú asným nádychom, s výdržou 5 - 10 sekúnd,
vystriedaná uvo neným výdychom.
Príkladom korek ných cvi ení na stimuláciu zdravotného stavu
pubescentov a adolescentov môžu by pri zdravotnom plávaní - splývavé polohy
na prsiach a na znaku v súhre s dýchaním a následne metodický postup nácviku,
upev ovania a zdokona ovania plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia, ich
modifikácie a súpažný znak.
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2

ZDRAVOTNÝ VÝZNAM PLÁVANIA

Plávanie má význam spolo enský, výchovno-vzdelávací, psychologický,
avšak najdôležitejší je zo stránky zdravotnej. Z uvedených dôvodov
je vhodné, aby sa už deti aj v predškolskom veku dostávali do kontaktu
s vodným prostredím o naj astejšie. Pláva môžu deti telesne vyspelé,
i málo zdatné, štíhle, aj obézne, tiež deti s vybo enými a vbo enými
kolennými k bami, s predozadnými i bo nými odchýlkami chrbtice, s oslabením
oporno-pohybového systému - svalovej nerovnováhy, i s oslabením
dýchacieho aparátu. Akútne ochorenia respira ného systému sú však
vážnym dôvodom pre krátkodobé vyradenie z každej pohybovej
aktivity. Dvojnásobne to platí pri plávaní, kde je potrebné vyjadrenie
lekára.
Plávanie je vhodné pri vä šine ortopedických ochorení a pri
verbrogénnych poruchách. V takom prípade sa aplikuje korek né plávanie, pri
ktorom sú všeobecne využívané splývavé polohy pri realizácii plaveckých
spôsobov znak i kraul, ale aj prsia a súpažný znak. Takto cvi iaci jedinci za ažujú
svoje telo len minimálnym poškodzovaním k bov.
Podobne plávanie je vhodné aj v prípadoch týkajúcich sa ažších
stup ov obezity, pri ktorých nie sú vhodné behy. Vodné prostredie nad ah uje
celkovú hmotnos tela. Takto nie je maximálne namáhaný pohybový aparát,
ani srdcovo-cievny systém. asto dochádza k obmedzovaniu ú asti na hodinách
telesnej výchovy u detí chorých na cukrovku. Je to vážna choroba.
Svalová námaha je jedným z pilierov jej lie by - pozostávajúcej z troch oporných
bodov (pohyb, diéta, inzulín). Pri plávaní takto postihnuté deti nemajú by
samé a v rezerve musia ma kocky cukru. Výhodou plávania je, že každý
si môže dávkova intenzitu telesného za aženia pod a svojich schopností
a možností.
Zdravotný ú inok plávania je možné o akáva pri dostato ne primeranom
intenzívnom pohybe. Informa ným ukazovate om je pulzová frekvencia. Pri
rovnomernom plaveckom pohybe by mala dosahova hodnoty aspo 170 úderov
za minútu - mínus vek cvi enca.
Epilepsia a iné záchvatové ochorenia sprevádzané stratou vedomia
sú v plávaní kontraindikované. Podobne je to pri kožných exémoch. V prípade
menštruácie by sa pri rekrea nom a kondi nom plávaní nemalo ís do
vody. Úplne neprípustným je jeden z nešvárov, v za iatkoch plaveckej
výu by - hádzanie detí do vody. Sú popísané prípady, kedy sa de om po vhodení
do vodného prostredia dostala špinavá voda do prínosných dutín - s prechodom
na mozgové obaly - s následným vznikom ažkého zápalu mozgových blán.
(Baloga, St., 1988)
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2.1 Pravidlá správania sa vo vodnom prostredí
Je bezpodmiene ne nevyhnutné ma na zreteli, že pred a pri samotnom
pobyte vo vode je potrebné klás dôraz hlavne na bezpe nos .
Vyu ujúci v rámci organiza nej hodiny, ale aj po as celého procesu oboznámi
žiakov s nasledovnými výchovno-bezpe nostnými pokynmi:
- Pred vstupom do vody použi WC, pod a možnosti sa celý poumývaj mydlom
a osprchuj sa studenou vodou. Sprcha vyvoláva mo opudný reflex a má tiež
otužovaciu funkciu.
- Zabezpe rozohriatie organizmu plaveckou rozcvi kou na suchu, vo vode
a krátkym rozplávaním.
- Ke vyjdeš z vody, osprchuj sa najprv teplou a potom studenšou vodou.
Studená voda zužuje póry na pokožke, ím sa znižuje potenie pri obliekaní.
Sprchovanie je sú as ou zdravotnej prevencie. Po osprchovaní si vysuš
vlasy, utri uši a z plavárne odí primerane oble ený - až po chvíli. Necho
do vody, ak si prechladený, ak kašleš a máš nádchu, aby si neuškodil sebe
a nenakazil druhých.
- Pod a možnosti aspo hodinu pred plávaním nejedz.
- Ak chceš vedie aspo rekrea ne pláva , musíš sa u i pláva aspo dvoma
plaveckými spôsobmi, a aj iba nohami a iba pažami. Musíš zvládnu
celkovú súhru s dýchaním. Stále sa kontroluj, aby si plával správne. Pokús
sa nau i pláva aj súpažný znak.
- Ak máš ambície sta sa dobrým plavcom, musíš ve a pláva kraulom
i ostatnými plaveckými spôsobmi. Cvi i na suchu, posil ova a beha ,
zdokona ova sa pravidelným tréningom.
- Je správne vedie pomôc unavenému plavcovi. Uvedom si však, že topiaci
sa je ve mi nebezpe ný i pre výborného plavca. Ak môžeš, rýchlo privolaj
odbornú pomoc. Osobným príkladom dbaj na pokyny vodnej záchrannej
služby S K.
- Neská do plytkej a neznámej vody na hlavu! Neprece uj svoje sily! Plávaj
len tak aleko, aby si mohol dopláva spä . Sily rýchle ubúdajú v studenej
vode, vo vlnách a vo vodnom prúde. Ak si trúfaš pláva na dlhšie
vzdialenosti na otvorenej ploche, tak výlu ne len v skupine dobrých plavcov.
- Plávaj len vo vyhradených priestoroch. Do vody nevstupuj náhle,
rozhorú ený a nie skokom, bez príslušnej prípravy - ochladenia.
- Sleduj signály vodnej záchrannej služby. Biela vlajka - o. k. ervená
vlajka - ostražitos . ierna vlajka - plávanie zakázané.
ZACHOVAJ PORIADOK - PORIADOK ZACHOVÁ TEBA!
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3

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ OBSAH ZDRAVOTNEJ TELESNEJ
VÝCHOVY (PLÁVANIE)

Základ u iva tvoria špeciálne cvi enia vo vodnom prostredí, prostredníctvom
ktorých sa napráva nesprávne držanie tela.
Žiaci sa vo vyu ovacom procese oboznamujú s technikou a spôsobom
vykonávania vhodných cvi ení vo vodnom prostredí, so zásadami ich dávkovania
a s - pre nich - nevhodnými cvikmi. alej s osobnou hygienou, so zdravotným
významom správneho držania tela, správnych pracovných polôh a pravidelného
pohybového režimu. Osvoja si vybrané poznatky z telesnej kultúry a zdravovedy.
V primeranej miere sú žiaci vedení k cie avedomosti, vytrvalosti, uvedomelej
disciplíne a zmyslu pre kolektív. Sú vedení ku kladnému vz ahu k alším vhodným
záujmovým telovýchovným formám a k pravidelnému domácemu cvi eniu.

3.1 Prostriedky na dosiahnutie ur ených cie ov zdravotnej
telesnej výchovy - formou výu by základného plávania
V ro nom pláne výu by zdravotnej telesnej výchovy - formou výu by
základného plávania sa ráta so 66 vyu ovacími hodinami, pri intenzite 2 hodiny
týždenne, resp. 35 vyu ovacími hodinami pri intenzite 1 hodiny týždenne po as
školského roka. Základnou organiza nou jednotkou je 40-minútová vyu ovacia
hodina. (Popolud ajšie vyu ovanie) Zú ast ujú sa na nej žiaci zaradení do III.
zdravotnej skupiny. Pod a u ebných osnov ú as na plaveckej výu be sa
neumož uje žiakom s oslabením vylu ovacieho systému a pri gynekologických
ochoreniach. Pre ú as na uvedenej pohybovej aktivite je potrebný súhlas lekára.
V ro nom pláne každá hodina obsahuje pohybovú innos , v rámci ktorej
sa zameriavame špeciálne na rozvoj pohybových inností. Sú as ou každej
vyu ovacej jednotky je aj výchovné pôsobenie.
Hlavnou metódou telovýchovného procesu v zdravotnej telesnej výchove je
praktické cvi enie. Pri volení formy základného plávania s cie om dosiahnu
požadované výsledky vyu ovacieho procesu sa tvoria metodicko-organiza né
opatrenia vedúce k mnohonásobnému opakovaniu špeciálnych pohybových
inností s hlavným dôrazom na presnos a kvalitu cvi enia. Slovné metódy sa
prelínajú všetkými etapami vyu ovacieho procesu a ich význam sa zdôraz uje
najmä pri praktických ukážkach špeciálnych cvi ení. Pre plnenie špecifického
cie a zdravotnej telesnej výchovy pri základnom plávaní sa využívajú aj korektívne
metódy (opravovanie chýb so skvalit ovaním sebakontroly, s prehlbovaním
vô ového úsilia).
Z organiza ných foriem práce sa naj astejšie uplat uje individuálny prístup
k žiakom zaradeným do zdravotnej telesnej výchovy. Z ostatných foriem práce sa
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využívajú hromadná forma práce, skupinová forma práce so žiakmi s rovnakým
druhom nesprávneho držania tela a samostatná forma práce so zrete ným
vymedzením pohybových inností, ktoré žiaci presne a samostatne ovládajú. Ve mi
dôležitá je kontrola u ite a pri nácviku a zdokona ovaní špeciálnych cvi ení,
predovšetkým z h adiska presného vykonania štruktúry plaveckých pohybov
a správnej koncentrácie pohybového úsilia.
Bezpe nos na vyu ovacích hodinách, pri základnom plávaní, zabezpe uje
spolu s plav íkom u ite - svojou prítomnos ou na celej vyu ovacej hodine,
dôsledným uplat ovaním obsahu u iva, rešpektovaním nevhodných cvi ení,
premyslenou organizáciou práce, vydávaním presných a zrete ných povelov na
vedenie innosti, dôsledným uplat ovaním zásad bezpe nosti práce a preverením
bezpe nosti v bazéne.
K objektívnemu zis ovaniu výsledkov vyu ovacieho procesu v zdravotnej
telesnej výchove - formou výu by základného plávania na za iatku, ako
aj v priebehu školského roka odporú ame zaradi somatometrické
a somatoskopické meranie a hodnotenie osvojených plaveckých zdatností .
Na meranie a testovanie u ebné osnovy vy le ujú 3 vyu ovacie hodiny.
U ite si vedie evidencie o všetkých meraniach. Priebežná evidencia lekárskych
záznamov je nevyhnutným predpokladom pôsobenia na žiakov s chybným držaním
tela, zaradených do zdravotnej telesnej výchovy.

3.2 Pedagogicko-organiza né opatrenia pri zabezpe ovaní
zdravotnej telesnej výchovy
Pod a doteraz platného školského zákona oddelenia zdravotnej a nápravnej
telesnej výchovy sa zria ujú na všetkých stup och škôl, hlavne však na
základných školách, kde je možné vývojové ortopodické chyby napráva . Ich
zria ovanie je potrebné v záujme zabezpe enia pravidelnej telesnej výchovy
a pohybovej innosti aj pre telesne a zdravotne oslabených žiakov ako sú asti
povinnej telesnej výchovy. Postupné starnutie v ontogenéze loveka znamená pre
rastúci a vyvíjajúci sa organizmus ukon ievanie procesu rastu a vývoja ako po
anatomickej, tak aj pofyziologickej a psychickej stránke. Úlohou strednej školy je
na alej pôsobi prostriedkami pohybovej innosti na nápravu vývojových
a rastových chýb. Aj v týchto vekových obdobiach má prevencia významné miesto
hlavne pre alší rozvoj funk nosti jednotlivých orgánov a orgánových sústav.
Organiza ne sa zara ujú vyu ovacie hodiny (ZdrTv) do mimovyu ovacieho asu,
aby sa ich všetci oslabení žiaci mohli pravidelne zú ast ova . (Bartošík, J. a kol.,
1994, str. 18) Oddelenie zdravotnej telesnej výchovy sa zria uje pri po te
10 žiakov. Najvyšší po et je 12. Ak klesne pod 6, oddelenie sa zruší. Odporú a sa
zria ova oddelenie s približne rovnakým druhom oslabenia.
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Pre žiakov 1. - 4. ro níka ZŠ zaradených do III. zdravotnej skupiny je možné
zria ova oddelenia zdravotnej telesnej výchovy, v ktorých vyu uje u ite
s aprobáciou Tv, alebo so špecializáciou zdravotná telesná výchova. V jednom
oddelení môžu cvi i žiaci 5. - 9. ro níka ZŠ a žiaci 1. - 4. ro níka SŠ.
Vzh adom na rozdielnosti vo fyziologickom vývoji 11 - 15-ro ných a starších detí,
sa oddelenia pre chlapcov a pre diev atá zria ujú osobitne.
Odporú a sa, aby zdravotne oslabení žiaci (III. zdravotná skupina) sa
zú ast ovali aj na hodinách povinnej telesnej výchovy, pri om nevykonávajú
cvi enia, ktoré môžu by kontraindikáciou, vzh adom na ich zdravotné oslabenie.
Školy môžu kooperova pri vytváraní oddelení žiakov zaradených do
III. zdravotnej skupiny (pri dopl ovaní po tu žiakov). Úspech vo vyu ovaní
v oddeleniach zdravotnej telesnej výchovy závisí nielen od priestorových,
materiálových a hygienických podmienok, ale v prvom rade od u ite a, jeho
odbornej a pedagogickej pripravenosti, jeho osobného vz ahu k tejto práci
a k žiakom.
Základom dobrej a odbornej práce u ite a v oddeleniach zdravotnej telesnej
výchovy je úzka spolupráca s odborným a telovýchovným lekárom. Aby sa zvýšila
efektivita práce u ite a, je nutná spolupráca aj so samotným žiakom a jeho rodi mi.
Aktivita žiaka totiž spo íva v dodržiavaní pohybu a v dodržiavaní pravidelnosti
cvi ení. Dôležité je, aby rodi ia okrem vytvárania správnych hygienických návykov
a udržovania istoty tela, viedli svoje deti ku pravidelnému domácemu cvi eniu,
k pravidelnému spánku a k vhodnému polohovaniu. Prvým krokom k nadviazaniu
kontaktu s rodi mi môže by informatívna prednáška, doplnená premietaním filmu
alebo videozáznamu z oblasti zdravotnej telesnej výchovy. Uvedomelá a priebežná
starostlivos o správne držanie tela po as celého d a a pri každej innosti by mala
by vo všetkých rodinách bežná.
Vyu ovací proces v oddeleniach zdravotnej telesnej výchovy sa svojím
obsahom a štruktúrou líši od vyu ovacieho procesu zdravých detí, ktoré môžu by
pohybovou innos ou maximálne za ažovaní. Dosiahnutie cie a je tu podmienené
asovým, pohybovo schopnostným a mentálnym obmedzením, o ale v kolektíve
rovnocenných partnerov negatívne neovplyv uje ich psychiku.
Žiakovi III. zdravotnej skupiny sa v katalógovom liste a na vysved ení škrtne
„telesná výchova“ a do vo nej kolonky sa zapíše „zdravotná Tv“ a napíše sa známka,
prípadne slovné hodnotenie. Ak sa na škole telesná výchova neklasifikuje, napíše sa
„absolvoval“. Do katalógového listu sa napíše: „Zaradený do oddelenia zdravotnej Tv
rozhodnutím riadite a školy zo d a ..................... íslo.....“.
Žiaci chorí (IV. zdravotná skupina) sú oslobodení od ú asti na hodinách
telesnej výchovy - na základe písomného rozhodnutia lekára. Škola na každom stupni
je povinná vies evidenciu aj s písomnými dokladmi o žiakoch zaradených do:
- III. zdravotnej skupiny - zdravotná Tv,
- IV. zdravotnej skupiny - lie ebná Tv.
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3.3 Vzorové príklady rozhodnutia riadite stva školy
o správnom konaní
Riadite školy, na základe žiadosti rodi a - podloženej návrhom lekára vydá
príslušné rozhodnutie. Uvádzame vzorové príklady:
VZOR ŽIADOSTI RODI A
....................................................................................................................................
(Meno, priezvisko, adresa rodi a)

Dátum ...............................

.........................................................
riadite stvo školy

VEC: Žiados o zaradenie die a a do zdravotnej skupiny v rámci vyu ovania TV
Dolu podpísaný rodi týmto žiadam v zmysle Úpravy MZ SR . Z-1053/1981B/12 U ebných osnov Tv pre 5. - 9. ro . ZŠ / MŠ SR (1997/, zaradi naše die a
..................................................., nar. .............................. žiak ......... triedy do:
- oddelenia zdravotnej telesnej výchovy: .............................................
- lie ebnej telesnej výchovy: ................................................................
na základe návrhu odborného lekára zo d a ................................

.................................................
itate ný podpis rodi a
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VZOR ROZHODNUTIA RIADITE A ZŠ
(Zákon . 71/67 Zb. o správnom konaní)
Škola ..........................................................................................................................
Dátum ...............................

íslo ................................
Rozhodnutie

Riadite .......................................................................................................................
Pod a § 46 Zákona 71/67 Zb. o správnom konaní a pod a § 3 odst. 3, písm. G,
Zákon 542/90 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien
a doplnkov Zákona . 84/95 Z. z., a Zákona . 222/96 Z. z. na základe zaradenia
lekára do .............. zdravotnej skupiny Vašu dcéru / syna ........................................,
nar. .............................. škola ......................................................... trieda ...............,
bytom ................................................................................................. PS ................
zara ujem do oddelenia:
- III. zdravotná skupina - ZdTV: .................................................................................
- IV. zdravotná skupina - oslobodenie od povinnej TV: .............................................

okrúhla pe iatka školy
Rozhodnutie dostanú:

riadite školy
1. Škola
2. Zákonný zástupca žiaka

Pramene: Mikuš, M. a kol., 1999, s. 25 - 26.
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VZOR ŽIADOS RODI OV O OSLOBODENIE DIE A A OD POVINNEJ TEV
....................................................................................................................................
adresa rodi a
Titl:
Riadite stvo SŠ, G

Dátum .............................

VEC: Žiados
Žiadam o oslobodenie od povinnej telesnej výchovy moje die a
............................................................................... študenta / tku ................. ro níka
v školskom roku ...................... na základe návrhu lekára.
Príloha: Návrh lekára o oslobodení od povinnej TV

.......................................
podpis rodi a

VZOR ROZHODNUTIA RIADITE A STREDNEJ ŠKOLY
Škola ..........................................................................................................................
Dátum .......................................

íslo ..............................
Rozhodnutie

Riadite .......................................................................................................................
Pod a § 46 Zákona . 71/67 Zb. o správnom konaní a pod a § 3 odst. 3, písm. g
Zákona 542/90 Zb. o štátnej správe a školskej samospráve v znení zmien
a doplnkov Zákona . 84/95 Z. z. a Zákona . 222/96 Z. z. na základe zaradenia
lekára do ........ zdravotnej skupiny Vašu dcéru / syna ...............................................
trieda ............. bytom ........................................................................... PS .............
zara ujem do oddelenia .....................................
okrúhla pe iatka školy
Rozhodnutie dostanú:

1. Škola
2. Zákonný zástupca
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riadite školy

VZOR OSLOBODENIE ŽIAKOV OD TELESNÝCH ÚKONOV SPOJENÝCH
S VYU OVANÍM PREDMETU TELESNÁ VÝCHOVA
Škola ..........................................................................................................................
Dátum .............................

íslo ......................

VEC: Oslobodenie žiakov od telesných úkonov spojených s vyu ovaním predmetu
telesná výchova
V zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky MŠ SR o stredných školách, alej pod a
úpravy MZ SSR z 10. 07.1981, ís. Z - 1053/1981-b/12, registrovanej v iastke
32/1981 Zb. a v zmysle § 37 zákona ís. 171/90 Zb. (školský zákon) v školskom
roku ....................
oslobodzujem
žiaka ...................................................................., navštevujúceho ................ triedu,
bytom ........................................................................................... PS ......................
od telesných úkonov spojených s vyu ovaním predmetu telesná výchova, od ú asti
na pracovných brigádach a pochodových cvi eniach.

.................................................
riadite školy
Rozhodnutie dostanú:

1. Škola
2. Zákonný zástupca
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4

ZÁKLADNÉ PROCESY POHYBOVEJ INNOSTI LOVEKA

Pohybová innos loveka sa nemôže zaobís bez u enia, ktoré delíme na:
- adaptáciu,
- autoreguláciu,
- u enie motorické,
- zrenie.
Pri pohybových schopnostiach prevláda adaptácia, pri motorickom
u ení prevláda u enie.
Kondi né schopnosti sú primárne podmienené energetickými procesmi.
Kondi no-koordina né schonosti sú podmienené silou.
Sila - je schopnos prekonáva odpor pomocou svalovej kontrakcie:
- statická sila
prevláda izometrická kontrakcia, pri ktorých sa nemení
d žka svalu,
- dynamická sila napätie je stále, sval je izotonický,
- koncetrický prejav sily - prekonávanie zemskej tiaže,
- exentrický prejav sily - blíži sa k maximálnej hodnote sily,
- výbušná sila vykona maximálnu silu v o najkratšom ase,
- relatívna sila jej rozvojom sa stáva osoba štíhlym a silným jedincom,
- vytrvalostná sila je dynamická, aplikuje sa pri nieko konásobnom
opakovaní.
Vytrvalos delíme na:
- globálnu (plávanie, beh, chôdza - pri nich je zapojené 2/3 svalstva),
- lokálnu (zapojenie lokálneho svalstva),
- aeróbnu,
- anaeróbnu,
- rýchlostná vytrvalos (do 20 sekúnd) - krátkodobá,
- stredodobá,
- dlhodobá.
Rýchlos - schopnos rýchlo vykonáva innos pod a zadanej pohybovej
úlohy v o najkratšom ase.
Realiza ná rýchlos : - je sumou reak nej a realiza nej rýchlosti,
- jednoduchý pohyb v kp,
- opakovaný pohyb.
Pohyblivostná schopnos - schopnos vykonáva pohyby v maximálnom
rozsahu.
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4.1 Koordina né schopnosti
Koordina né schopnosti vnímame ako komplex vnútorných psychických
predpokladov zabezpe ujúcich efektívny priebeh a výsledok pohybovej innosti
pod a zadanej pohybovej úlohy.
Koordina né schopnosti delíme na:
kinesteticko - diferencia né schopnosti:
priestorová pohyblivos - pozícia v k boch,
silová pohyblivos - stav napätia v innosti svalov,
asová pohyblivos - tempo pohybov,
výsledkom je jemnos , presnos pohybov;
orienta ná schopnos :
odhad polohy tela, presnej polohy tela,
dôležitá je rýchlos zhodnotenia pohybov;
rovnovážna schopnos :
statická (zachova polohu),
dynamická (regulova pohyb);
frekven ná schopnos :
schopnos vykonáva maximálny po et pohybov celým telom alebo
jeho as ami (Maximálny po et pohybov sa dá rozvíja v mladšom
školskom veku);
rytmická schopnos :
schopnos vníma , zapamäta , reprodukova i realizova
požadované dynamické štruktúry;
reak ná schopnos :
schopnos rýchlosti a presnosti reakcie v pohybových innostiach,
vnímanie + vykonávanie krátkotrvajúceho pohybu;
spájanie pohybov:
schopnos integrova asové, priestorovo - dynamické parametre;
prispôsobovanie pohybu:
schopnos nau i sa a prispôsobi pohyb (prispôsobi danej
situácii).
Senzitívne obdobia: (najvä šie prírastky sa percentuálne dosahujú od 7 do 12
rokov.)

4.2 Cvi enia a hry vo vode z h adiska zdravotnej telesnej výchovy
V našich podmienkach sú pre aplikovanie zdravotnej telesnej
výchovy - formou plaveckých aktivít najvhodnejšie kryté bazény s doh adom na
dno. (Vestník, MZ SSR, 1979, iastka . 10 – 11)
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Cvi enia vo vode sa pod a zaradenia, pod a h bky vody vykonávajú vo vode
s dosahom na dno: po kolená, po pás, po ramená, po bradu a v hlbokej vode, bez
dosahu na dno.
Obvykle sa cvi enia a hry vo vode ponímajú ako prostriedky pri nácviku
základných plaveckých zru ností u za iato níkov. Takto chápané pohybové
innosti rozde ujeme na:
a) Hravé zoznamovanie sa s vodným prostredím
- chôdza, neskôr beh pri okraji bazéna s pomocou záberov paží (ako
vesiel),
- nahá a ka vo vode vo dvojiciach, hromadná nahá a ka, bez možnosti
záchrany, s možnos ou záchrany, nahá a ky v proti ahlom smere
(rybár ...),
- sú ažné hry (hromadné obiehanie méty, proti ahlá štafeta),
- cviky pohotovosti (kto rýchlejšie vykoná sed- ah na prsiach, na chrbte, kto
sa rýchlejšie dostane k ur itej méte),
- opakovanie ukážok (žiaci píšu písmená, íslice, geometrické obrazce):
obd žnik, štvorec, mnohouholník, oblúk, vlnovku, kružnicu (na hladine, na
dne, hornou i dolnou kon atinou, bradou). Potom to isté pod hladinou
vo zvislej polohe / ako na tabuli,
- zoologická záhrada (žiaci napodob ujú pohybom i zvukom známe
zvieratá),
- rôzne innosti (veslovanie vo dvojiciach, striedanie predklonov a záklonov
v stoji chrbtom k sebe - ruky majú v lak och navzájom zakliesnené, vodná
pumpa v dvojici, ponáranie v trojici).
b)

Zábavná škola plaveckých zru ností
- navykanie na ú elný pohyb vo vode,
- skúšanie odporu vody hornými i dolnými kon atinami - ktorý záber pažami
je najú innejší, ktorý záber vychýli telo vpred, skúšanie brzdy,
prekonávanie odporu spolucvi enca v stoji - kedy druhý žiak drží prvého
za boky, kým ten prvý sa pohybmi paží snaží dosta dopredu. Zábery paží
s využitím nad ah ovacích pomôcok - plavecké dosky,
- vydychovanie do vody: fúkanie horúcej polievky, vytváranie sprchy,
tvorenie bublín, siréna (vydávanie zvuku pri ponáraní a vynáraní hlavy),
vodník, ko ko prstov vidíš pod vodou, zahá aná striekaním,
- rozvlnenie hladiny, morský príboj, gejzír, plákanie prádla,
- vznášanie: skúšanie tlaku vody tla ením plaveckej dosky alebo lopty pod
vodu, udržiavanie rovnováhy na hladine, vznášanie sa vo vode bez
nad ah ovacích prostriedkov (hríbik), striedanie hríbika s medúzou,
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- splývanie: „fúrik“ vo dvojiciach s dopomocou, „šípka“ s odrazom od steny
za pomoci u ite a, „šípka“ kedy si splývajúci žiak pomáha k pred ženiu
dráhy pohybom kon atín, „torpédo“ za pomoci u ite a, ktorý žiaka
vystretého na hladine vystrelí odrazom od vystretých chodidiel, sú až
šípiek, odraz ku splývaniu od steny na bruchu a na znaku, „sú až
ponoriek“,
- splývanie s podpornou prácou horných a dolných kon atín, nácvik súhry,
práce kon atín a dýchaním do vody, neskôr s nádychom a výdychom do
vody, najprv práca vo dvojiciach a potom nácvik samostatných plaveckých
pohybov,
- zdokona ovanie plaveckých zru ností: pohyby horných a dolných kon atín
na suchu - v stoji, v predklone, v sede, pri stene bazéna vo vzpore
úchopom za okraj bazéna, v horizontálnej polohe, vo dvojiciach, odrazom
od steny, odrazom od dna, vo vo nom vodnom prostredí,
- zdokona ovanie plaveckých zru ností hravou formou: jednoduchý, plytký
plavecký štart z dna bazéna s dosahom na dno, jednoduché plavecké
obrátky pod a pokynov u ite a so zameraním na rýchlu zmenu pohybu na
hladine alebo aj pod hladinou,
- sú aživé formy: opakovanie známych prvkov plaveckých zru ností, pri om
u ite hodnotí a oce uje presnos a ladnos vykonávaných výkonov, nie
však ich rýchlos , pri om pri sú ažení zdôraz uje aj technické názvoslovie
a jednoduché pravidlá plávania.
c)

Základná príprava pre skoky do vody
- otužovacie pády na hladinu: ryby lapajú po vzduchu (v plytkej vode žiaci
vyskakujú do výšky a dopadajú toporne na znak alebo na brucho, zárove
sa u ia tlmi dopad na hladinu napnutými pažami ako pri nácviku pádov
v sebaobrane), sud sa rozpadá, potom sú tu aj alšie cvi enia, ktoré však
nekorešpondujú s cie om zdravotného plávania,
- cviky pre zlepšenie orientácie vo vode: žiak stojí vzpriamený na dne
bazéna v „spevnenom postoji“, spolužiaci jeho telo presúvajú do strán,
pri om žiak si nesmie sada a neuvo ova svaly spájajúce trup s dolnými
kon atinami,
- cviky s otá aním a pretá aním v plytkej vode: „kompas“ - žiak leží na
hladine na znaku a je otá aný spolucvi encami okolo predozadnej osi,
„vá anie sudu vo vode“ - cvi enec v ahu na znaku sa otá a v avo alebo
vpravo okolo svojej výškovej osi, „kotú vpred vo vode, kotú vzad
vo vode“, skoky do vody z brehu na nohy, v skr enej polohe „bomba“,
„nosenie hrnca“ v dvojici, v trojici (nesený skr í nohy, obíjme kolená
a pritiahne ich k prsiam, hlavu má nad hladinou. Spolužiak ako nosi
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uchopí neseného pod pažami a posúva ho rôznymi smermi. Vztlak vody
umož uje dvíhanie i prenášanie „hrnca“ z miesta na miesto.
d)

Prvky dopomoci a záchrany
- ponáranie: lovenie predmetov v plytkej vode, ponáranie v hlbokej vode
napr. po schodíkoch - najprv nohami ku dnu a potom strmhlav na dno,
ponáranie „ka acím ponorom“ - z ahu na hladine sa žiak prudko
predklá a ako pri vykonávaní kotú a vpred alebo stojky na rukách v plytkej
vode, ka ací ponor je ve mi užito ný pri zachra ovaní topiaceho, lebo
umož uje nenápadne sa k nemu priblíži a pod hladinou ho obráti tak,
aby ho bolo možné bezpe nejšie uchopi zozadu za zálaktie alebo iným
osved eným a nacvi eným záchranárskym spôsobom,
- cviky potápa ov: š apanie do vody ka acím ponorom, prechod zo zvislej
polohy do ahu na brucho, pri om cvi enec šliape vodu, na povel si ahá
do horizontálnej polohy a opä sa vracia do vertikálnej polohy,
obmedzené plávanie - žiak pláva iba za pomoci jednej kon atiny,
- cviky dopomoci: držanie za hlavu - pomáhajúci žiak uchopí unaveného
druha obomi rukami tak, že primkne dlane k jeho e ustiam a uši
mu ponechá vo né, obaja ležia na znaku a pomáhajúci pri
dopomoci - zaberá dolnými kon atinami súnožne, dopomoc unavenému
v dvojiciach i v trojiciach, horizontálna poloha na bruchu - pomáhajúci
zaberá hornými i dolnými kon atinami ako pri plaveckom spôsobe prsia.

e)

Vybrané loptové hry
- podávania lôpt vo vode: žiak stojaci vo vode drží loptu v oboch rukách,
predklonom sa ponorí pod vodu a pomedzi nohy podá vo vode loptu medzi
nohami za ním stojacemu spolužiakovi, ktorý ju záklonom v stoji odovzdá
za ním stojacemu spolucvi encovi, pri om cvi enci stoja v kruhu,
trojuholníku alebo v štvorci, hádzanie na nehybný cie , hádzanie do ter a
na hladine, hádzanie do ter a nad hladinou, prihrávky vo dvojiciach,
trojiciach, zahá aná triafaním do živého cie a, zahá aná vo dvojiciach,
štvoriciach, v družstvách - súperi sa snažia dlhým hodom zahna súpera
za ur enú hranicu, volejbal vo vode, vybíjaná v kruhu - v plytkej i v hlbšej
vode, „hádzaná“ - v plytkej vode i vo vode bez dosahu na dno, „basketbal
vo vode“, pri om „koše“ sú položené na hladine,
- hry s uplatnením úpolových prvkov: basketbal, alebo hádzanú zmeníme na
bojovú hru, pri ktorej je možné súpera zneškod ova dovoleným
spôsobom - zadržiava ur eným chvatom - ponára na jednu až dve
sekundy - bojova o loptu až pä sekúnd s uplatnením pre ahov
a pretlakov - strieka súperovi vodu do tváre, miesto bránok použijeme
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napr. schodíky, do ktorých môžeme loptu hádza alebo iba položi , pri
takých hrách môžeme použi obmenu, kedy sa hrá iba s hornými
kon atinami alebo iba s dolnými kon atinami, alebo so všetkými
kon atinami, postupne zavádzame pravidlá vodného póla s upravenými
alebo prispôsobenými bránkami, za iato níci sa pohybujú iba v plytkej
vode.
f)

Jednoduché skupinové hry
- základné prvky synchronizovaného plávania: jeho obsahom je
vytváranie rôznych figúr a obrazcov na hladine vody alebo pod ou, ktoré
sa vykonávajú jednotlivo, vo dvojiciach a v 4 - 8- lennej skupine na
základe zvládnutia plaveckých spôsobov, ponárania sa, orientácie pod
vodou a techniky základných polôh na znaku, na prsiach, na boku,
strmhlav, pri om základné plavecké pohyby udržujú telo v danej polohe,
alebo slúžia na posun v zvolenom smere,
- opisovanie smerov: kreslenie pohybom - žiaci individuálne a neskôr
v dvojiciach a skupinách postupujú vo vode tak, že na hladine opisujú
ur ité priamky, krivky i obrazce - trojuholník, obd žnik, štvorec, kruh,
vlnovka, písmená, íslice, pri om dbáme aj na ladné držanie tela, cvi enci
postupujú za sebou v zástupe a všetci opakujú pohyb prvého (to enie na
mieste, ponorenie, dotyk dna) bu ihne alebo postupne, t. j. až v tých
miestach, kde predvádzajúci žiak príslušný výkon predviedol, pohyb je
riadený u ite om ako pri poradovom cvi ení, vo vode postupujú
usporiadané zástupy, dvojstupy, trojstupy, ale aj rady, dvojrady, trojrady,
v bazéne je nutné ur i méty,
- príklady cvi ení a ich obmeny: morský had - vlak s lokomotívou - s dvoma
lokomotívami (jedna vpredu, druhá vzadu) - opisovanie kružnice,
- obrazce na hladine: trojcípa a viaccípa hviezda - splývajúci trojuholník,
štvoruholník - kríž vo štvorici - živá pl vo štvorici pri polohe na znaku.
U pokro ilých cvi encov možno nacvi ova aj cviky pre prípadné verejné
vystúpenia alebo sú aže.

Kvalitný vplyv cvi ení vo vode v zdravotnej telesnej výchove závisí od správneho
za ažovania udského tela v intenciách:
- ako hlboko je telo ponorené vo vodnom prostredí (miera odporu vody
a pohyblivosti),
- zaujatia východiskovej polohy a postavenia tela vo vodnom prostredí,
pohybového rozsahu daného cvi enia, rýchlosti jeho vykonania, od po tu
opakovaní cvi ení a d žky odpo inku medzi cvi eniami, ako aj pod a
využívania nad ah ovacích pomôcok.
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Cvi enia a hry vo vode sa popri náprave nesprávneho držania tela
zameriavajú i na všestranný rozvoj organizmu. Cvi enia tvoria podstatnú as
pohybových inností vo vodnom prostredí. Hry a cvi enia vo vode sú ur ené pre
všetky vekové skupiny. Cvi enia a hry majú by dynamické. V záujme
všestrannosti pamätáme na precvi ovanie všetkých astí tela a pod a možností
každý výkon opakujeme postupne všetkými kon atinami, aj ke to nie je v daných
pravidlách výslovne uvedené. Taktiež opakujeme osvojené pohyby vo všetkých
možných smeroch (dopredu, dozadu, v avo i vpravo) a cvi íme v polohe na
bruchu, na znaku i na boku.
Pod a východiskovej polohy rozoznávame skupiny vyrovnávajúcich cvi ení
vykonávané:
- v stoji (drep, podrep) - vo vise pri okraji bazéna,
- vo vzpore stojmo i drepmo, úchopom o okraj bazéna,
- vo vise ležmo s uchopením o okraj bazéna,
- vo vo nom priestranstve s rôznou h bkou vody, v polohe stojmo,
drepmo a ležmo,
- na bruchu, na znaku, na boku,
- pod vodou (ponáranie).
Pri niektorých pohybových innostiach sa používajú rôzne pomôcky ako
gumené lopty, nafukovacie rukávce, nafukovacie kolesá, plavecké okuliare (nie
potápa ské okuliare, pretože tieto zabra ujú dýchaniu nosom), plavecké dosky,
plavecké plutvy, kruhy, ty e, puky, stolnotenisové lopti ky a podobne.
Pri kolektívnom cvi ení vysvet ujeme pravidlá a niekedy ich aj nacvi ujeme
na suchu. Nie je vždy vhodné, aby cvi ili spolo ne chlapci s diev atami, zvláš to
neodporú ame pri takých cvikoch, ktoré vyžadujú tesnú blízkos dvoch žiakov.

4.3 Aplikácia plaveckých spôsobov pri vyu ovaní zdravotnej
telesnej výchovy
Plavecký spôsob kraul sa aplikuje pri:
- coxatróze,
- skolióze s dýchaním na obe strany, pri obezite, po fraktúre dolných kon atín,
- plochých nohách,
- oslabení kolenového k bu,
- srdcovo-cievnych oslabeniach (vo vo nom tempe), pri nervových
oslabeniach,
- jednostrannom zápale p úc.
Nevhodnos plaveckého spôsobu kraul pri:
- oslabení sluchu, zraku, astme, klesnutých vnútorných orgánoch,
- skrátených prsných svaloch, opakovanej luxácii ramenného k bu.
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Plavecké pohyby pri plaveckom spôsobe kraul sa aplikujú na:
- zlepšenie rotácie a pohyblivosti kr nej chrbtice,
- zlepšenie pohyblivosti ramenného k bu,
- zlepšenie vnútornej rotácie predlaktia,
- pred ženie prsných svalov,
- skrátenie medzilopatkových svalov,
- posilnenie širokého svalu chrbta,
- premasírovanie muskulatúry dolných kon atín,
- posilnenie väzív okolo stehenného svalu,
- aktivizáciu lenkového k bu.
Prispôsobenie a úprava plaveckých pohybov (kraul):
- plávanie hrabavým spôsobom, na jednom boku, pláva jednou pažou, strih
dolnými kon atinami, plávanie iba dolnými kon atinami alebo iba pažami,
plávanie jednou pažou, pretá anie tela okolo pozd žnej osi, pri om sa
striedajú kraul a znak .
Plavecký spôsob znak sa aplikuje pri odchýlkach:
- gu atý chrbát,
- skoliózu s dýchaním na obe strany,
- zvä šenú hrudnú kyfózu,
- spondylózu (výrastky na okraji stavcov) kr nej chrbtice,
- vrodené vyk benie stehnového k bu,
- oslabené kolenové k by,
- ploché nohy,
- oslabenie zraku a sluchu, dýchacie oslabenie,
- tráviace a srdcovo-cievne oslabenia,
- poopera né stavy.
Nevhodnos plaveckého spôsobu znak pri:
- asymetrii vývoja pravej a avej strany tela,
- hyperlordóze.
Plavecké pohyby pri plaveckom spôsobe znak sa využívajú pre:
- uvedomovanie si pozd žnej osi tela a jej vy ahovanie,
- pred ženie skrátených prsných svalov,
- uvo nenie ramenných k bov,
- posilnenie širokého svalu chrbta,
- posilnenie brušných svalov,
- vnútornú rotáciu stehenných bedrových k bov,
- uvo nenie a aktivizovanie väzív okolo kolenového a lenkového k bu,
- posilnenie klenby chodidla.
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Prispôsobenie a úprava plaveckých pohybov (znak):
- rotácia hlavy vpravo a v avo pri dýchaní, predklon hlavy, vy ahova pažu
vo vzpažení, plávanie s jednou pažou, rôzna poloha paží pri plávaní iba
dolnými kon atinami, vä ší strih dolnými kon atinami.
Plavecký spôsob prsia využívame pri:
- oslabenom držaní tela,
- vpadnutom hrudníku,
- skolióze,
- Scheuermannovej chorobe,
- plochom chrbte,
- vyk beniach bedrových k bov,
- poruchách sluchu, zraku,
- dýchacích oslabeniach.
Nevhodnos používania plaveckého spôsobu prsia pri:
- skrátených ohýba och hlavy,
- poruchách kr nej chrbtice,
- gu atom chrbte,
- koxatróze,
- oslabeniach kolenných k bov,
- oslabeniach srdca,
- oslabeniach tráviacej sústavy.
Plavecké pohyby pri plaveckom spôsobe prsia pôsobia na:
- zlepšenie ohybnosti k bov dolných kon atín (širší záber, pri vä šom pokr ení
kolien pod brucho),
- posilnenie medzistavcových platni iek,
- uvo nenie ramenných k bov a lak ových k bov,
- symetrické posil ovanie svalstva paží,
- pred ženie prsných svalov (široký záber paží),
- aktivizáciu od ahova ov a pri ahova ov bedrových k bov (širší záber dolných
kon atín),
- posilnenie sedacích svalov.
Prispôsobenie a úprava plaveckých pohybov (prsia):
- dlhá splývavá poloha, široké zábery paží do strán, plávanie iba jednou
pažou, široký záber dolnými kon atinami, vä šie pokr enie dolných
kon atín, plávanie iba pažami alebo iba dolnými kon atinami.
Plavecké pohyby pri plávaní súpaž znak aplikujeme pri:
- hyperlordóze,
- plochom chrbte,
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- skolióze,
- vrodenom vyk bení bedrových k bov,
- oslabení zraku a sluchu,
- tráviacich, dýchacích a srdcovo-cievnych oslabeniach.
Nevhodnos plávania súpaž znak pri:
- oslabených kolenných k boch.
Plavecké pohyby pri plaveckom spôsobe súpaž znak sa využívajú pre:
- zlepšenie pružnosti a pohyblivosti chrbtice,
- symetrický rozvoj prvej a avej asti tela,
- posil ovanie pletenca pliec,
- uvo nenie k bov horných a dolných kon atín,
- pred ženie prsných svalov,
- aktivizáciu svalstva chrbta,
- zlepšenie vonkajšej rotácie bedrových k bov a práce adduktorov
a abduktorov bedrového k bu.
V zdravotnom plávaní (Labudová, J. 1991, Bartošková, Z., 1992),
odporú ajú využíva prsiarsky plavecký spôsob v kombinácii s plávaním súpaž
znak alebo plavecký spôsob kraul kombinova s plaveckým spôsobom znak.
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5

ÚLOHA U ITE A V ZDRAVOTNEJ TELESNEJ VÝCHOVE

U ite s aprobáciou Tv - telovýchovný pedagóg vedie, riadi a motivuje oslabeného
zverenca tak, aby tento sa mohol v plánovane prebiehajúcom telovýchovnom
procese sebarealizova a za týmto ú elom si:
- upravova zdravotný stav,
- zlepšova telesnú a duševnú kondíciu,
- poci ova radostné zážitky,
- osvojova pohybové zru nosti,
- rozvíja pohybové schopnosti,
- adekvátne zvyšova svoju výkonnos .
Zodpovedný pedagóg pravidelne:
- rozhoduje pod a vstupných testov a diagnostikovania cvi encov,
- diferencuje proces pod a veku pri plávaní aj pod a stup a plaveckej
gramotnosti,
- diagnostikuje, priebežne aj aktualizuje prípadné zmeny,
- formuje oslabeného v zásadách zdravého spôsobu života,
- vyu uje novým pohybovým innostiam, pomáha zdokona ova pohybové
zru nosti,
- vedie ku získaniu a nadobudnutiu telovýchovného vzdelania,
- u í svojich zverencov osvojova si dôležité pedagogické zásady
(postupnos , primeranos , systematickos , individuálny prístup,
komunikatívnos ),
- zodpovedá za splnenie zdravotnej, výchovnej a vzdelávacej úlohy
zdravotnej telesnej výchovy.

5.1 Plavecká vyu ovacia jednotka
Predkladané lenenie a obsah plaveckých vyu ovacích jednotiek chápeme
ako návod pre kolegov u ite ov.
Na odstránenie porúch v zakrivení chrbtice, chybného držania tela a zlých
motorických návykov nesta í len plávanie s cielenými cvi eniami vo vode.
K tomu je potrebné doplni ich špeciálnymi vyrovnávajúcimi cvi eniami na suchu.
Deti si potrebujú tiež osvoji vyrovnávajúce cviky, ktoré majú vykonáva ako
domáce cvi enia, bez ktorých nie je možné oslabenie odstráni . Rozpracované sú
napríklad v odbornej literatúre: Liba, J. 2000, Labudová, J. - Laurencová, S. 1991,
Labudová, J. 1992, Antošovská, M. - Antošovský, M. 1994, Brtková, M. - Voj ík,
M. - Skladaný, J. 1997, Chudá, B. - Štofilová, J. 2002, Smolko, I. 1985.
Hodina plávania sa svojou štruktúrou približuje hodine zdravotnej telesnej
výchovy v telocvi ni.
36

Úvodná as hodiny, okrem organiza ných pokynov, obsahuje
oboznámenie s obsahom a úlohou hodiny, kontrolu domáceho cvi enia, prípadne
nácvik nových cvikov, ktoré majú zverenci cvi i doma. Pod a potreby do tejto asti
hodiny zara ujeme aj cvi enia na suchu za ú elom zvýšenia pohyblivosti.
Zásadne nevolíme beh alebo nahá a ky okolo bazéna pre ich nebezpe nos
z h adiska zdravia. Radšej volíme hry vo vode s následným krátkym rozplávaním.
Podmienkou je dostato ná intenzita pohybov (primeraná oslabeniam) v primeranej
h bke vody.
Špeciálna as hodiny. Treba ma na zreteli skuto nos , že funkciu
vyrovnávajúcich cvi ení tvorí nácvik a výcvik vhodného plaveckého spôsobu
s prihliadnutím ku zdravotnému stavu, veku, plaveckým i pohybovým možnostiam
cvi encov a typu oslabení. U plavecky negramotných cvi encov za íname
s predplaveckým výcvikom hravou formou (zoznámenie s vodným prostredím,
ponáranie, splývanie, výdych do vody). Pokra ujeme s nácvikom prvkov plaveckej
techniky, súhry pohybov kon atín a dýchania u zvoleného plaveckého spôsobu. Do
vyrovnávajúcej asti patria tiež špeciálne vyrovnávajúce cvi enia vo vode pri stene
bazéna.
Kondi ná as hodiny kladie dôraz na rozvíjanie vytrvalostných schopností
- plávaním dlhších úsekov alebo štafetovým plávaním, prvkami synchronizovaného
plávania, „vodným pólom“ a pod.
Závere ná as hodiny sa realizuje už mimo vodného prostredia v bazéne.
Poradové prvky - nástup, úprava tvaru, držanie tela, precvi enie a zadanie
domácich úloh. V rámci zhodnotenia hodiny sa odporú a pochvala detí. Upozorni
na význam ukon enia hodiny sprchovaním. Predpokladaná teplota vody pri plávaní
zdravotne oslabených by mala ma minimálne 25 - 26 ˚C v krytom bazéne.

5.2 Vzor vyu ovacej hodiny zdravotnej telesnej výchovy v bazéne
Uvádzame príklady organizácie a štruktúry plaveckej hodiny - vyu ovacej
alebo cvi ebnej jednotky pre zdravotne oslabených v bazéne. Pri realizácii sme sa
pridržiavali napr. pracovných listov pod a LABUDOVEJ, J. 1991.
I.

Vyu ovacia hodina zdravotnej Tv v bazéne

Škola: .............................................................................. Trvanie hodiny: ............
Bazén: ............................................................................
Dátum: ...........................................................................
Pedagóg: .......................................................................
Po et žiakov: ...............
Oslabenia: ..................................................................................................................
....................................................................................................................................
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II.

Štruktúra plaveckej hodiny

1. Úlohy: .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
2. Rozohriatie (rozcvi enie) na suchu: .......................................................................
....................................................................................................................
3. innos vo vode: ....................................................................................................
- cvi enie na: ...................................................................................................
...................................................................................................
- plávanie: ........................................................................................................
.........................................................................................................
- záver: .............................................................................................................
4. Využitie cvi ení so zdravotným zacielením: ...........................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
5. Odplávaná metráž: .................................................................................................
III.

Štruktúra plaveckej hodiny

Úvodná as
as: ............................ obsah: ....................................................................................
Hlavná as
as: ............................ obsah: ....................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Závere ná as
as: ............................ obsah: ....................................................................................
....................................................................................
IV.

Testovanie vytrvaleckých schopností

1. Plávanie 5 minút: spôsob: .......................... ........................... ...........................
metráž: .......................... ........................... ...........................
Zhodnotenie: ..........................................................................................................
2. Plávanie na rýchlos 12,5 m: as: ...................... spôsob: ....................................
3. Plávanie na 50m:
as: ..................... spôsob: ....................................
4. Zhodnotenie: ..........................................................................................................
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5.3 Názorné príklady metodických postupov v intenciách obsahu
cvi ebných plaveckých jednotiek
1. úloha:

Zlepšenie techniky kraulových nôh a rozvoj dychovej kapacity
napláva 400 m
obsah: rozplávanie vo ne .............................................................. 100
kraul do polovi ky bazénu bez dýchania
a pokra ova s dýchaním ................................................. 6 x 25
kraulové nohy s doskou - vo ne ....................................... 100
znak na techniku - vo ne .................................................. 2 x 25

2. úloha:

Zdokona ovanie práce paží pri plávaní naznak
napláva 400 m
obsah: kraul .................................................................................. 50
prsia .................................................................................. 2 x 25
kraul .................................................................................. 50
prsia .................................................................................. 2 x 25
pohyby paží vo vode na mieste, za chôdze
pri plávaní na znak ............................................................ 3 min.
pohyby nôh pri plávaní na znak ........................................ 2 x 12,5
pohyby paží pri plávaní naznak ......................................... 4 x 12,5
pohyby nôh pri plávaní na znak ......................................... 2 x 12,5
súhra znak ......................................................................... 2 x 25
pohyby paží pri plávaní na znak s doskou ......................... 2 x 25

3. úloha:

Rozvoj vytrvalosti (striedavým tréningom formou pyramídy)
napláva 800 m
obsah: rozplávanie vo né .............................................................. 100
prsia - pyramída: strieda rýchle a pomalé úseky
rovnako dlhé úseky ........................................................... 25
prsia - pyramída: strieda rýchle a pomalé úseky
rovnako dlhé úseky ........................................................... 50
prsia - pyramída: strieda rýchle a pomalé úseky
rovnako dlhé úseky ........................................................... 100
prsia - pyramída: strieda rýchle a pomalé úseky
rovnako dlhé úseky ........................................................... 50
prsia - pyramída: strieda rýchle a pomalé úseky
rovnako dlhé úseky ........................................................... 25
súhra kraul na techniku ..................................................... 4 x 25
súhra znak na techniku ..................................................... 4 x 25
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4. úloha:

Zlepšenie techniky spôsobu prsia, rozvoj dychovej kapacity
napláva 500 m
obsah: rozplávanie ........................................................................ 100
kraul s obmedzeným dýchaním (5 nádychov na 25 m) ..... 4 x 50
prsia s minimálnym po tom temp na 25 m ........................ 150
znak na techniku ................................................................ 50

5. úloha:

Rozvoj vytrvalosti (formou iasto nej pyramídy)
napláva 900 m
obsah: rozplávanie - vo ne ............................................................
prsia - zostupná pyramída rýchle i pomalé úseky .............
prsia - zostupná pyramída rýchle i pomalé úseky .............
prsia - zostupná pyramída rýchle i pomalé úseky .............
prsia na techniku ...............................................................
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100
2 x 200
2 x 100
2 x 50
2 x 50

6

EXPERIMENTÁLNY VSTUP DO EDUKA NÉHO PROCESU
VÝU BY PLÁVANIA V ZDRAVOTNEJ TELESNEJ VÝCHOVE

6.1 Ro ný plán výu by zdravotnej telesnej výchovy - Plávanie
(2 vyu ovacie hodiny týždenne)

íslo
hodiny

1.
2.

3.

4.

5.

6.

OSVOJOVANIE
POHYBOVÝCH
INNOSTÍ

Organizácia a BOZP
výu by
Vstupné testovanie
Diagnostikovanie žiakov:
Preplávaný úsek - (P, K,
Zn)
Vstupné testovanie
Hry, cviky pohotovosti,
5 x 12,5 m úseky vo vode
(splývanie) + dýchanie
Vstupné testovanie
Chôdza s pádlovaním
pažami vo dvojiciach,
vodná pumpa, hríbik,
lovenie predmetov
Splývanie 5 x 12,5 m
úsekov - dolných
kon atín (P, K, Zn) +
dýchanie
Zábavná škola
plaveckých zru ností
Práca horných kon atín
5x 12,5 m (paže s doskou
(P, K, Zn) + dýchanie
Súhra - práce iba paží
s dýchaním a iba dolných
kon atín s dýchaním (P, K,
Zn) Štafetové sú aže
6 x 12,5 m

ROZVOJ POHYBOVÝCH
VÝU BA
A
TEORETICKÝCH
KOORDINA NÝCH
POZNATKOV,
SCHOPNOSTÍ
VÝCHOVNÉ
Pôsobenie plaveckých
PÔSOBENIE,
pohybov na pohybový
KONTROLA
a oporný aparát tela
A HODNOTENIE
Hodnotenie aktuálneho
Význam BOZP
zdravotného stavu žiakov Lekárske prehliadky
Diagnostikovanie
telesného a pohybového
rozvoja

Kategorizácia do skupín
pod a oslabenia

Orientácia vo vodnom
prostredí
Rozvoj koordina nej rovnovážnej schopnosti
Rozvoj kinestetickodiferencia nej
koordinácie,
nad ah ovanie
pohybového aparátu tela

Kontakt obli aja
s vodou
Prekonávanie strachu
z vodného prostredia
Kontakt s vodným
prostredím
Hodnotenie zadaných
úloh na splývanie
(pumpa, hríbik, lovenie
predmetov)

Posil ovanie
medzistavcových
platni iek
Správna poloha hlavy a
tela pri plávaní
Rozvoj frekven ných
schopností
Premasírovanie svalstva
horných a dolných
kon atín

Bezpe nos , úrazová
zábrana
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Kontrola plaveckých
pohybov
Dobre poznaj svoj
zdravotný stav

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Súhra práce dolných
kon atín a paží
s dýchaním (P, K, Zn),
štafetové sú aže
6 x 12,5 m
Vo né plávanie
Zdokona ovanie
plaveckých zru ností
hravou formou, cvi enia
s plaveckou doskou
10 x 12,5 m - zvolený
plavecký spôsob
Hry vo vode
Plávanie pod vodou
Sú aže, hry
Zdokona ovanie
plaveckej súhry (P, K, Zn)
+ dýchanie
Pyramída: 4 x 12,5 m
kraul, 4 x 25 m prsia, 4 x
12,5 m znak
(všetko po 2 série)
Hravé formy cvi ení vo
vode vo vo nom
priestranstve vo vode bez dosahu na dno
Štafetové sú aže, hry
s loptou
Nácvik súpažného znaku
(SZn)
Prispôsobenie plaveckých
pohybov modifikácia
plaveckého spôsobu Kr:
HrPsp - 4 x 12,5 m,
(3 série) 4 x 25 m K,
4 x 12,5 m HrPsp,
6 x 25 m P
Precvi ovanie pl. sp. Kraul
s obratmi hlavy + dýchanie
4 x 25 m s doskou iba
dolné kon atiny, iba paže,
4 x súhra bez dosky (2
série)

Technika plaveckých
spôsobov
Rozvoj sily chrbtového
svalstva

Základné poznatky
o tematickom celku
Otužovanie a jeho
význam

Technika osvojovania
plaveckých spôsobov
Rozvoj sily paží a
širokého svalu chrta

Uvedomelá pomoc
v núdzi
Neprece ova vlastné
pohybové možnosti

Zvýšené za aženie svalov
a k bov
Rozvoj koordina nej rovnovážnej schopnosti

Vedenie žiakov ku
húževnatosti
Základná terminológia
o plaveckých
spôsoboch

Všestranné cvi enia
rozvíjajúce koordina né
schopnosti: spájanie
pohybov
Prispôsobovanie pohybu

Vies žiakov
k samostatnému
plneniu úloh

Zlepšenie pohyblivosti
vnútornej rotácie
predlaktia
Rozvoj koordina nej
schopnosti prispôsobovanie pohybu

Vedenie ku kladnému
vz ahu k pravidelnému
športovaniu

Cvi enia smerujú ku
Vies žiakov ku
zlepšovanou rotácie kr nej sebesta nosti a
chrbtice
k samostatnému
Rozvoj koordina nej
plneniu úloh
schopnosti
Rytmická schopnos
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14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

Modifikácia pl. pohyb.
Prsia: plávanie na jednom
boku
(4 x 25 m) iba pravou
a iba avou pažou so
sú asnými zábermi
dolných kon atín
(8 x 25 m) prsia
Priebežné
diagnostikovanie
plaveckej výkonnosti
Plávanie na vzdialenos
zvoleným plaveckým
spôsobom
Štafetové hry a sú aže
(4 x 25 m) P, K, Zn, SZn
Modifikácia pl. sp. kr.
„Val ík“, pri plávaní
pretá a telo okolo
vlastnej osi
25 m K, 25 m Val ík,
25 m Zn, 25 m SZn
(3 série), 200 m (P, SZn)
Individuálne
odstra ovanie
nedostatkov pl. sp.
P, K, Zn, SZn
Plávanie na vzdialenos
zvoleným plaveckým
spôsobom
Plávanie iba jednou
pažou
2 x 50 m (P, K, Zn, SZn)
Hry
Skupinové cvi enia vo
vode hlbokej po plecia v horizontálnej
i vertikálnej polohe
Základné prvky
synchronizovaného
plávania

Pred ženie prsných svalov Prispôsobenie sa
Priestorová pohyblivos , kolektívu
silová pohyblivos
Vies žiakov k
usilovnosti a k plneniu
úloh

Rozvoj koordina ných
schopností
Dynamická rovnovážna
schopnos

Vies žiakov ku
objektívnemu
sebahodnoteniu

Rozvoj
kinesteticko-diferen ných
schopností
Cvi enia pre skrátenie
medzilopatkových svalov

Technika plaveckých
spôsobov
Význam otužovania
Náprava nesprávneho
držania tela

Základné procesy
pohybovej innosti
loveka: adaptácia,
autoregulácia, motorické
u enie, zrenie

Rozvoj orienta ných
schopností: odhad
polohy tela vo vode

Zlepšenie pohyblivosti
ramenných k bov

Vies žiakov k
rozhodnému konaniu

Posil ovanie väzív okolo
k bov dolných kon atín
Rozvoj sily

Vies žiakov
k upev ovaniu
zásad postupnosti
v konaní loveka
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Modifikácia pl. sp. kraul:
zvä ši strih dolnými
kon atinami.
4 série po 25 m K technicky správne,
25 m - modifikácia
pl. sp. K.
Vybrané loptové hry
Precvi ovanie základných
obrátok pri pl. sp. P, K
Pyramída: 25 m Zn, 50 m
K, 100 m P, 50 m SZn,
25 m K po 2 série
Pri pl. spôsob
K , Zn, SZn - pláva 50 m
iba dolnými a iba hornými
kon atinami
Plávanie pod vodou
Hry
Zdokona ovanie práce
dolných kon atín pl. sp.
Zn, SZn s doskou (50 m)
+ 400 m zvoleným
plaveckým spôsobom
Modifikácie plaveckým
pohybov P, K, Zn, SZn
Z každej modifikácie pl.
sp. po 100 m
Otužovacie pády na
hladinu, nácvik
štartového skoku pl.
spôsobu Znak
Prvky dopomoci a
záchrany
300 m prsia s obmenami

Pláv.hrabavým spôs. 100m,
na jednom boku 50 m, iba
jednou pažou 50 m, strih
doln. kon at. 50 m, pláv.iba
dolnými a iba pažami 50 m,
pláv. jednou pažou 50 m,
pretá anie okolo pozd žnej
osi tela 50 m (pl. sp. K, Zn)

Posilnenie väzív okolo
stehnového k bu
Rozvoj vytrvalostnej dynamickej sily

Usilovnos pri plnení
úloh
Zásady primeranosti

Rozvoj sily chrbtového
svalstva
Rozvoj vytrvalostných
schopností

Vies žiakov
k uvedomelej disciplíne
a k sebapozorovaniu

Zlepšenie pohyblivosti
ramenných k bov,
aktivizácia lenkových
k bov
Frekven ná schopnos

Zdravotný význam
plávania

Premasírovanie svalstva Vies žiakov k úcte ku
dolných kon atín.
starším u om
Prispôsobovanie pohybov
Uvedomovanie si
pozd žnej osi tela a jej
vy ahovanie

Výchova k estetickému
cíteniu

Rozvoj koordina ných
schopností - spájanie
pohybov

Význam otužovania
Vies žiakov
k usilovnosti v plnení
úloh.

Posilnenie brušných
svalov pri plaveckých
pohyboch vo vode v
horizontálnej polohe
Koordina ná schopnos prispôsobovanie pohybu

Význam subjektívneho
hodnotenia
Hodnotenie vlastného
plaveckého výkonu
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Jednoduché skupinové
hry so zameraním na
synchronizované plávanie
s obmenami v dvojiciach
a v 4 - 8 lennej skupine
Rôzne polohy paží pri
plaveckých pohyboch
dolných kon atín P, K,
Zn, SZn
Spolu 600 m
Štafetové sú aže pri
plaveckom spôsobe
Znak a SúpažZnak
Obrátená pyramída:
200m P 100 m SZn, 50m
Zn, 100 m SZn, 200 m p
Rôzna poloha dolných
kon atín pri plaveckých
pohyboch: K , Zn, P, SZn
Spolu 600 m
Vybrané loptové hry
Základy vodného póla
Plávanie na vytrvalos
minimálne 400 m
Hry vo vode s uplatnením
úpolových prvkov, bojové
hry, ponáranie
Cviky potápa ov

Diagnostikovanie techniky
plaveckých spôsobov,
odstra ovanie
individuálnych nedostatkov
Zdokona ovanie základných
obrátok pl.sp. P, K, Zn, SZn
Plávanie na vzdialenos
spolu 600 m

Modifikácie plaveckého
spôsobu: Znak 2 x 50 m Zn
s rotáciou vpravo a v avo
s dýchaním 2x50 m Zn
s predklonom hlavy, 2 x 50
m plávanie jednou pažou
Pyramída:100 m P, 75m K,
15Om P

Nácvik orientácie pod
vodou
Cvi enia pre posilnenie
klenby chodidiel

Vies žiakov k aktivite
a samostatnosti
Nové terminologické
poznatky

Uvo nenie väzív
okolo kolenového a
lenkového k bu

Uvedomenie si
významu uvedomelej
disciplíny

Aktivizovanie väzív okolo
lenkových k bov
a kolenných k bov,
vy ahovanie pozd žnej osi
tela

Vies žiakov ku
schopnosti
sebapozorovania
a sebahodnotenia

Rozvoj k bovej ohybnosti
horných kon atín
Prispôsobovanie pohybu

Výchova žiakov
k húževnatosti

Pred ženie skrátených
prsných svalov.
Rozvoj pohyblivostnej
schopnosti
Rozvoj všeobecných
koordina ných schopností

Poznatky o uložení
vnútorných orgánov pri
správnom držaní tela
Pomoc menej zdatným
spolužiakom

Upev ovanie koordina ných Vedenie žiakov
schopností,
k estetickému prežitiu
spájania pohybov a
pohybu
prispôsobovania pohybov

Rozvoj aeróbnej
vytrvalosti a frekven nej
schopnosti
Posilnenie väzív okolo
stehnového k bu
Rozvoj statickej a
dynamickej rovnovážnej
schopnosti
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Význam užitého
plávania
v mimoriadnych
situáciách
Uvedomi si zásady
primeranosti
Pochopenie
význam stre inku

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Modifikácia pl. spôs. Znak
2 x 50 m - rôzna poloha
paží pri plávaní iba
dolnými kon atinami. 2 x
50m - vä ší strih dolnými
kon atinami
2 x 50m vy ahova pažu
vo vzpažení
200 m SZn, 100 P, 75m K
Štafetové sú aže
v plávaní na znaku
Pod a u ite a
Zn - 200 m, SZn - 200m
Cvi enia zamerané na
úpravu držania tela
z rôznych východiskových
polôh v rozli nej h bke
vody
Sú aživé formy ponáranie ka acím
ponorom, š apanie
do vody ka acím
ponorom,
š apanie vody
(všetko 4 x 12,5 m)
Vo né plávanie
Priebežné hodnotenie
výkonnosti
Plávanie na vzdialenos
plaveckým spôsobom P,
SZn
Priebežné
diagnostikovanie
techniky individuálne
vybraných dvoch
plaveckých spôsobov
plaveckých
Hry s loptou
Modifikácie plaveckým
spôsobom
Znak plutvovanie - 300 m,
SZn - 200 m, P - 200 m,
K - 100 m

Uvo nenie ramenných
k bov, pred ženie
skrátených prsných svalov
Rozvoj statickej a
dynamickej rovnovážnej
schopnosti

Významní športovci
v plávaní
Správne používanie
plaveckej terminológie

Rozvoj vytrvalostnej sily
horných a dolných
kon atín,
frekven ná schopnos
Posil ovanie všetkých
svalových skupín, rozvoj
pohyblivostnej schopnosti

Pochopenie významu
merania tepovej
frekvencie pri zá aži

Rozvoj dynamickej
vytrvalostnej sily

Plavecký výkon pri
sú ažení

Rozvoj koordina ných
schopností: orienta nej,
rytmickej a spájania
pohybov

Výchova k aktivite
a samostatnosti
Základné poznatky o
hodnotení techniky

Vnútorná rotácia
stehenných k bov,
spájanie pohybov

Základné informácie o
opornom aparáte tela

Sebapozorovanie a
jeho význam
v intenciách
koordina ných
schopností
Posil ovanie chrbtového Výchova
svalstva,
k rodi ovstvu
kinesteticko-diferencia né Vies žiakov
schopnosti (priestorová, k pozitívnemu vz ahu
silová a asová
k plávaniu
pohyblivos )
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

Súpažný znak precvi ovanie práce
dolných kon atín
4 x 50 m dolné kon atiny
prsia s doskou,4 x 50 m
dolné kon atiny SZn
s doskou, 200 m P,
200 m SZn
Súpažný znak precvi ovanie práce paží
4 x 50 m plaveckých
pohybov plaveckým
spôsobom P-s doskou,4 x
50 m pl. po. paží pl. sp.
SZn s doskou, 200 m P,
200 m SZn
Súpažný znak zdokona ovanie súhry
s dýchaním.
Pyramída: (2 série)
25 m K - 50 m P - 150 m
SZn - 50 m P - 25 m Zn
Modifikácie plaveckým
spôsobom
SZn - iba pažami, iba
dolnými kon atinami,
cviky dopomoci:
plávanie v dvojici - 200 m,
plávanie v trojici - 200 m
Modifikácie pl. spôs.
SúpažZnak iba pažami
a iba dolnými
kon atinami, cviky
dopomoci:
paže do tyla - 200 m,
paže - svietnik - 200 m
Pl.sp. Prsia - plávanie iba
dolnými kon atinami
Štafetové sú aže
s doskou i bez dosky
(200 m)
Vybrané loptové hry
Plávanie pod vodou

Cvi enia pri zvä šenej
Základné informácie o
hrudnej kyfóze, schopnos chrbtici, ako osovému
nau i sa a prispôsobi
orgánu tela
pohyb danej situácii

Cvi enia pri zvä šenej
hrudnej kyfóze, schopnos
nau i sa a prispôsobi
pohyb danej situácii

Význam športovanie
pre zdravie
Nepodce ova
nebezpe enstvo
vodného prostredia

Zlepšenie hybnosti k bov
Zdokona ovanie
prvkového plávania

Význam dodržiavania
poriadku a disciplíny na
miestach vyhradených
pre plávanie

Fázy motorického u enia:
generalizácia,
diferenciácia,
zdokona ovanie,
automatizácia
Zlepšenie hybnosti k bov

Formovanie oslabeného
žiaka v intenciách
zásad zdravého
spôsobu života.

Zdokona ovanie
prvkového plávania

Vies žiakov, aby
dbali na pokyny lenov
vodnej záchrannej
služby

Rozvoj sily
Premasírovanie svalstva
dolných kon atín

Vedenie žiakov
k samostatnosti a ku
znalosti o poskytovaní
1. pomoc v telesnej
výchove
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50.

Plavecký spôsob Prsia plávanie iba pažami
Štafetové sú aže
s doskou i bez dosky
(minim. 25 m)
Vybrané loptové hry
Plávanie pod vodou

Rozvoj sily
Posi ovanie svalstva
paží
Posil ovanie svalstva
v oblasti chrbta - za
ú elom redukcie svalovej
disbalancie

Oboznámenie žiakov so
základnými teoretickými
poznatkami o svalovej
nerovnováhe

51.

Zdokona ovanie a
automatizácia plaveckých
pohybov pri plaveckom
spôsobe Prsia
(10 x 50 m) strieda
rýchle a pomalé úseky
Automatizácia plaveckých
pohybov plaveckého
spôsobu Prsia + dýchanie
Napláva 800 m
striedavým tréningom
formou pyramídy
Modifikácie plaveckým
spôsobom Prsia: dlhá
splývavá poloha 200 m, široké zábery do
strán - 200 m, plávanie
iba jednou pažou po
100 m

Posi ovanie
medzistavcových
platni iek
Aplikácia excentrického
prejavu sily

Vies žiakov k
presved eniu, že
plávanie má na
zdravotný stav loveka
blahodárny vplyv.

Rozvoj dynamickej
vytrvalostnej sily

Vies žiakov
k uvedomelému rozvoju
k vytrvalosti

Pred ženie prsných
svalov, pohyblivostná
schopnos

Vysvetli žiakom
Význam aeróbnej
a anaeróbnej vytrvalosti

Aktivizácia od ahova ov a
pri ahova ov stehenných
k bov
Prispôsobenie pohybu
(schopnos nau i sa
prispôsobi pohyb danej
situácii)

Vysvetli žiakom
pojem relatívnej sily,
ktorú môže aplikova
silný a štíhly jedinec

Posilnenie sedacích
svalov, rozvoj
vytrvalostnej sily

Vies žiakov
k neprece ovanou
schopností

Posil ovanie svalstva
paží, rozvoj statickej sily

Pláva môžu aj deti
s poruchami zdravia

52.

53.

54.

55.

56.

Modifikácie plaveckým
spôsobom Prsia: plávanie
s vä ším pokr ením
dolných kon atín - 200 m,
plávanie iba pažami
s doskou - 100 m, bez
dosky - 100 m, podobne
plávanie iba dolnými
kon atinami 200 m
Modifikácie plaveckým
spôsobom Prsia: vi dve
predchádzajúce lekcie
Napláva 700 m
Modifikácie plaveckých
spôsobov Prsia a
Supažznak
Napláva 700 m
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57.

58.
59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.
66.

Modifikácie plaveckým
spôsobom SZn, Zn
Napláva 600 m, Hry
s loptou
Modifikácie plaveckým
spôsobom: K, Zn.
Napláva 800 m
Modifikácie plaveckým
spôsobom P, Zn
v intenciách dopomoci
unavenému plavcovi
Diagnostikovanie
plaveckej výkonnosti: pl.
sp.: P - 200 m, K - 50 m,
Zn - 50 m, Szn - 100 m
Hry vo vode
Prvky synchronizovaného
plávania - obrazce na
hladine
Hry - zahá aná, volejbal
vo vode
Napláva 400 m
Neprerušované plávanie
100 m Kraul, 200 m Prsia,
200 m SZn, 100 m Znak

Posilnenie
medzistavcových
došti iek

Objasni význam
korek ného plávania

Rozvoj celkovej kondície
a rytmickej schopnosti

Dôležitos teoretických
vedomostí

Posil ovanie sedacích
svalov, prispôsobovanie
pohybov

Vies žiakov k
zdravému spôsobu
životného štýlu

Koordina né schopnosti:
spájanie pohybov,
presnos a jemnos
pohybov, rytmická
schopnos
Rozvoj reak nej a
frekven nej schopnosti,
prispôsobovanie pohybu

Vies žiakov ku
adekvátnemu
zvyšovanou svojej
výkonnosti

Rozvoj kinestetickodiferencia ných
schopností
Výsledkom je presnos
a jemnos plaveckých
pohybov
Prvky dopomoci a
Rozvoj sily a vytrvalosti
záchrany, dvojice, trojice: Koncentrický prejav sily
napláva 400 m
Cviky pre zlepšenie
orientácie vo vode
Výstupné testovanie
Rozvoj sily chrbtového a
Vybrané loptové hry:
brušného svalstva
zahá aná, volejbal,
Testovanie aktuálneho
basketbal, hádzaná
držania tela
Výstupné testovanie
Testovanie výkonnosti
Hry s loptou s obmenami a správneho držania tela
pravidiel
Výstupné testovanie
Hodnotenie aktuálneho
Závere né hodnotenie
držania tela
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Využitie hier vo vode
ako prostriedky pri
nácviku plaveckých
zru ností
Vysvetli žiakom
primerane veku pojmy
globálnej a lokálnej
vytrvalosti
Vies žiakov k
rozhodnému konaniu

Hodnotenie pomocou
posudzovacej stupnice
kvality
Význam cvi ení
vo vode pre správne
držanie tela
Závere né hodnotenie

6.2 Ro ný plán výu by zdravotnej telesnej výchovy - Plávanie
(1 vyu ovacia hodina týždenne)

íslo POHYBOVÉ
hodiny

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

ROZVOJ POHYBOVÝCH
A KOORDINA NÝCH
INNOSTI
SCHOPNOSTÍ
Pôsobenie plaveckých
pohybov na pohybový
a oporný aparát tela

VÝU BA
TEORETICKÝCH
POZNATKOV,
VÝCHOVNÉ
PÔSOBENIE,
KONTROLA
A HODNOTENIE
Kategorizácia
do skupín pod a
oslabenia

Diagnostikovanie žiakov:
Preplávaný úsek (P, K,
Zn)
Vstupné testovanie
Hry, cviky pohotovosti,
5 x 12,5 m úseky
(splývanie) + dýchanie
Vstupné testovanie
Súhra práce dolných
kon atín s dýchaním
(P, K, Zn), štafetové
sú aže 6 x 12,5

Diagnostikovanie
telesného a pohybového
rozvoja

Súhra práce paží
s dýchaním (P, K, Zn),
štafetové sú aže
6 x 12,5 m
Vo né plávanie
Zdokona ovanie
plaveckých zru ností
hravou formou, cvi enia
s plaveckou doskou
10 x 12,5 m - zvolený
pl. sp. hry.
Plávanie pod vodou
Sú aže, hry.
Zdokona ovanie
plaveckej súhry (P, K, Zn)
+ dýchanie
Pyramída: 4 x 12,5 m
Kraul, 4 x 25 m Prsia,
4 x 12,5m Znak (2 série)

Rozvoj sily chrbtového
svalstva

Základné poznatky
o tematickom celku
Otužovanie a jeho
význam

Rozvoj sily paží a
širokého svalu chrta

Uvedomelá pomoc
v núdzi
Neprece ova
vlastné pohybové
možnosti

Zvýšené za aženie svalov
a k bov.
Rozvoj koordina nejrovnovážnej schopnosti

Vedenie žiakov ku
húževnatosti
Základná terminológia
o plaveckých spôsoboch

Orientácia vo vodnom
prostredí
Rozvoj koordina nej rovnovážnej schopnosti
Premasírovanie svalstva
dolných kon atín
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Kontakt obli aja s vodou
Prekonávanie strachu
z vodného prostredia
Kontrola plaveckých
pohybov
Dobre poznaj svoj
zdravotný stav

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Prispôsobenie
k plaveckým pohybom modifikácia pl. sp. K,
HrP sp.- 4 x 12,5,
(3 série) po 4 x 25 m,
4 x 12,5m, HrP,
6 x 25 m P
Precvi ovanie pl. sp. K
s obratmi hlavy +
dýchanie. 4 x 25 m
doskou iba dolné
kon ati- ny, iba paže, 4 x
súhra bez D-

Zlepšenie pohyblivosti
vnútornej rotácie
predlaktia
Rozvoj koordina nej
schopnosti prispôsobovanie pohybu

Vedenie ku kladnému
vz ahu k pravidelnému
športovaniu

Zlepšenie rotácie kr nej
chrbtice
Rytmická schopnos

Vies žiakov ku
sebesta nosti,
k samostatnému plneniu
úloh

Modifikácia plaveckých
pohybov P - plávanie na
jednom boku
4 x 25 m iba pravou a iba
avou pažou so
sú asnými zábermi
dolných kon atín
8 x 25 m Prsia

Pred ženie prsných
svalov
Priestorová pohyblivos ,
silová pohyblivos

Prispôsobenie sa
kolektívu
Vies žiakov k
usilovnosti a k plneniu
úloh

Rozvoj koordina ných
schopností - statická a
dynamická rovnovážna
schopnos
Náprava nesprávneho
držania tela

Vies žiakov ku
objektívnemu
sebahodnoteniu

Štafetové hry a sú aže
(4 x 25 m) P, K, Zn, SZn

Rozvoj kinesteticko-diferen ných schopností
Skrátenie
medzilopatkových svalov
Orienta né schopnosti odhad polohy tela

Technika plaveckých
spôsobov
Význam otužovania
Náprava nesprávneho
držania tela

Základné procesy
pohybovej innosti
loveka: adaptácia,
autoregulácia, motorické
u enie, zrenie

Rozvoj orienta ných
schopností: odhad
polohy tela vo vode

Priebežné diagnostikovanie
plaveckej výkonnosti
Plávanie na vzdialenos
zvoleným plaveckým
spôsobom
Technika plaveckých
spôsobov
Modifikácia plaveckým
spôsobom K - Val ík - pri
plávaní pretá a telo
vlastnej osi
25 m K, 25 m Val ík,
25 m Zn, 25 m SZn (3
série), 200 m (P, SZn)
Individuálne odstra ovanie
nedostatkov plaveckým
spôsobom P, K, Zn, SZn
Plávanie na vzdialenos
zvoleným plaveckým
spôsobom
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15.

16.

17.

18.

19.

Skupinové cvi enia vo
vode hlbokej po plecia
v horizontálnej i
vertikálnej polohe
Základné prvky
synchronizovaného
plávania
Modifikácia plaveckým
spôsobom K - zvä ši
strih dolnými
kon atinami 4 série
po 25 m K - technicky
správne,
25 m - modifikácia
plaveckým spôsobom K,
loptové hry
Precvi ovanie základných
obrátok pri plaveckom
spôsobe P, K
Pyramída: 25 m Zn, 50 m
K, 100 m P, 50 m SZn,
25 m K po 2 série
Otužovacie pády na
hladinu, nácvik
štartového skoku
plaveckým spôsobom Zn.
Prvky dopomoci a
záchrany 300 m P
s obmenami plávanie pod
vodou
Plávanie hrabavým
spôsobom 100 m, na
jednom boku 50 m, iba
jednou pažou 50 m,
strih dolnými kon atinami
50 m, plávanie iba
dolnými
a iba pažami 50 m,
plávanie jednou pažou
50 m, pretá anie
okolo pozd žnej osi tela
50 m (plaveckým
spôsobom K, Zn )

Posilnenie väzív okolo
k bov dolných kon atín
Rozvoj sily

Vies žiakov
k upev ovaniu
zásad postupnosti
v konaní loveka

Posilnenie väzív okolo
Usilovnos pri plnení
stehnového k bu, rozvoj úloh
vytrvalostnej - dynamickej Zásady primeranosti
sily

Rozvoj sily chrbtového
svalstva

Vies žiakov
k uvedomelej disciplíne
a k sebapozorovaniu

Rozvoj koordina ných
schopností - spájanie
pohybov

Význam otužovania
Vies žiakov
k usilovnosti v plnení
úloh

Posilnenie brušných
svalov pri plaveckých
pohyboch vo vode v
horizontálnej polohe
Koordina ná schopnos :
prispôsobovanie pohybu

Význam subjektívneho
hodnotenia
Hodnotenie vlastného
plaveckého výkonu
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Jednoduché
synchronizované
skupinové hry
s obmenami v dvojiciach
a v 4 - 8- lennej skupine
Rôzne polohy paží pri
plaveckých pohyboch
dolných kon atín
P, K, Zn, SZn
Spolu 600 m
Zdokona ovanie
základných obrátok
plaveckým spôsbom P, K,
Zn, SZn
Plávanie na vzdialenos
spolu 600 m
Priebežné
diagnostikovanie
techniky individuálne
vybraných dvoch
plaveckých spôsobov
plaveckých
Hry s loptou
Modifikácie plaveckým
spôsobom Zn plutvovanie - 300 m,
SZn - 200 m, P - 200m,
K - 100
Súpažný znak precvi ovanie práce
dolných kon atín
4 x 50 m dolné kon atiny
P - s doskou, 4 x 50 m
dolné kon atiny SZn
s doskou, 200 m P, 200
m SZn
Súpažný znak zdokona ovanie
súhry s dýchaním
Pyramída: 25 m K - 50 m
P - 150 m SZn - 50 m
P - 25 m Zn (2 série)

Orientácia pod vodou,
posilnenie klenby
chodidiel

Vies žiakov k aktivite
a samostatnosti
Nové terminologické
poznatky

Uvo nenie väzív okolo
Uvedomenie si významu
kolenového a lenkového uvedomelej disciplíny
k bu
Rozvoj aeróbnej
vytrvalosti a frekven nej
schopnosti

Význam užitého plávania
v mimoriadnych
situáciách

Rozvoj koordina ných
schopností: orienta nej,
rytmickej a spájania
pohybov

Výchova k aktivite
a samostatnosti
Základné poznatky o
hodnotení techniky

Vnútorná rotácia
stehenných k bov,
spájanie pohybov

Základné informácie
o opornom aparáte tela

Cvi enia pri zvä šenej
hrudnej kyfóze,
schopnos nau i sa a
prispôsobi pohyb danej
situácii

Základné informácie o
chrbtici ako osovému
orgánu tela

Fázy motorického u enia: Význam športovanie pre
generalizácia,
zdravie
diferenciácia,
Nepodce ova
zdokona ovanie,
nebezpe enstvo
vodného prostredia
automatizácie
Zlepšenie hybnosti
k bov
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

Modifikácie plaveckým
spôsobom SZn - iba
pažami, iba dolnými
kon atinami (str.),
cviky dopomoci:
plávanie v dvojici - 200 m,
plávanie v trojici - 200 m
Plavecký spôsob
P - plávanie iba dolnými
kon atinami - štafetové
sú aže s doskou i bez
dosky (minim. 200 m)
Vybrané loptové hry
Plávanie pod vodou
Plavecký spôsob
P - plávanie iba pažami štafetové sú aže
s doskou i bez dosky
(minim. 200 m)
Vybrané loptové hry
Plávanie pod vodou
Modifikácie plaveckým
spôsobom P - dlhá
splývavá poloha - 200 m,
široké zábery do strán 200 m, plávanie
iba jednou pažou
po 100 m
Modifikácie plaveckým
spôsobom
P - plávanie s vä ším
pokr ením dolných
kon atín - 200 m,
plávanie iba pažami
s doskou - 100 m,
bez dosky - 100 m,
podobne plávanie iba
dolnými kon atinami
200 m
Neprerušované plávanie
100 m K, 200 m P, 200 m
SZn, 100 m Zn

Zdokona ovanie
prvkového plávania

Formovanie oslabeného
žiaka v intenciách zásad
zdravého spôsobu života

Rozvoj sily a
premasírovanie svalstva
dolných kon atín

Vedenie žiakov
k samostatnosti a ku
znalosti o poskytovaní
1. predlekárskej pomoci
v telesnej výchove

Rozvoj sily a
posil ovanie svalstva
paží

Oboznámenie žiakov so
základnými teoretickými
poznatkami o svalovej
nerovnováhe

Pred ženie prsných
svalov, pohyblivostná
schopnos

Vysvetli žiakom
Význam aeróbnej
a anaeróbnej vytrvalosti

Aktivizácia od ahova ov
a pri ahova ov
stehenných k bov
Prispôsobenie pohybu

Vysvetli žiakom
pojem relatívnej sily,
ktorú môže aplikova
silný a štíhly jedinec

Rozvoj pohybových
schopností - adaptácia

Vysvetli žiakom primerane veku pojmy
globálnej a lokálnej
vytrvalosti
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33.

34.

35.

Prvky dopomoci a
záchrany, dvojice, trojice
- napláva 400 m
Cviky pre zlepšenie
orientácie vo vode
Vybrané loptové hry zahá aná, volejbal,
basketbal, hádzaná
Výstupné testovanie
Výstupné testovanie
Závere né hodnotenie

Rozvoj sily a vytrvalosti
Koncentrický prejav sily

Vies žiakov k
rozhodnému konaniu

Rozvoj sily chrbtového a
brušného svalstva

Hodnotenie pomocou
posudzovacej stupnice
kvality

Rozhýbanie chrbtice
Posil ovanie jednotlivých
svalových skupín
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ZÁVER
Pohyb je biologická potreba. Na základe všeobecných poznatkov je známe,
že školopovinná mládež je z poh adu funkcie školskej telesnej výchovy málo
pohyblivá. V sú asnosti je 30 % žiakov hypoaktívnych a 20 % žiackej populácie
hyperaktívnych.
Vedci došli k záveru, že zdravie a dlhý aktívny vek loveka podmie uje
genetika iba na 18 - 22 %, prostredie a klimatické podmienky na 17 - 20 %,
zdravotnícka starostlivos na 8 - 10 %, zatia o spôsob života (a o tom
rozhodujeme my) až na 49 - 53 %. (Šimonek, J., 1992)
V práci predkladáme dve formy ro ných plánov výu by zdravotnej telesnej
výchovy - formou výu by plávania:
- 66 hodín ro ne pri rozsahu dvoch hodín týždenne,
- 35 hodín ro ne pri intenzite 1 hodiny týždenne.
Každá vyu ovacia jednotka je rozdelená na úvodnú, špeciálnu, kondi nú
a závere nú as .
U ivo zahr uje:
- rozvoj pohybových inností ,
- rozvoj pohybových a koordina ných schopností ,
- prispôsobovanie plaveckých pohybov na pohybový a oporný aparát tela,
- výchovné pôsobenie.
Považovali sme za dôležité zopakova poznatky z problematiky správneho
držania tela a následne poukáza na zdravotný význam plávania.
Výchovno-vzdelávací obsah zdravotnej telesnej výchovy formou výu by
plávania pod iarkuje význam preberanej problematiky z h adiska zdravotného
stavu školopovinných detí.
Pre u ite a v zdravotnej telesnej výchove je dôležité stotožni sa
s požiadavkami základných procesov pohybovej innosti loveka v intenciách
cvi ení a hier vo vode, v následnosti aplikácie plaveckých spôsobov pri vyu ovaní
zdravotnej telesnej výchovy.
Vzory plaveckej vyu ovacej jednotky a názorné príklady metodických
postupov v intenciách obsahu cvi ebných plaveckých jednotiek majú z poh adu
u ite a úlohu poradnú. Cie om je pomôc pri skvalit ovaní pedagogického procesu
v zdravotnej telesnej výchove.
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PRÍLOHY
Zdravie a výchovno-vzdelávací obsah zdravotnej telesnej výchovy
Zdravotná výchova a podpora zdravia majú za cie vzdeláva obyvate ov
v otázkach zdravia a o predchádzaní chorobám. Zdravotná výchova je sú as ou
zdravotnej starostlivosti pod a zákona o zdraví - pôvodne z. 20/63 a dnes z. 272/94
a 277/94. Cie om je zvyšovanie zdravotného uvedomenia. S tým súvisia
pojmy: zdravotné uvedomenie - vedomosti o zdraví a chorobách, podpora
zdravia - zahr uje v sebe primárnu, ale aj predprimárnu prevenciu a zdravotná
gramotnos - napr. vedomostné a sociálne schopnosti. (Brtková, Uher,2003)
Autori u ebných osnov telesnej výchovy a vzdelávacích štandardov na
1. stupni základnej školy (Sivák et. al., 2001) zdôraz ujú význam osvojenia si
všeobecných poznatkov z telesnej kultúry, hygieny a zdravovedy. Pri koncepcii
obsahu poznatkov a rozsahu požiadaviek je stanovené, aby žiak bol schopný
vymenova asti udského tela s jeho hlavnými orgánmi. Vysvetli , na o slúži
zmeraný údaj srdcovej frekvencie po cvi ení. Od u ite a sa vyžaduje primeraným
spôsobom dôležitos významu cvi enia a športovania pre zdravie, ako je možno
otužova organizmus, vymenova požiadavky na hygienu tela, odievanie, hygienu
v priebehu a po telovýchovnej aktivite. U ite musí vedie primeraným spôsobom
vysvetli škodlivos faj enia, alkoholu a drog pre mladý organizmus. Pedagóg má
vedie ukáza základné polohy správneho držania tela v stoji, v sede a primerane
vysvetli ich význam, alej vymenova a v praxi aplikova zásady bezpe ného
správania.
V obsahovom štandarde pre 2. stupe základnej školy (Mikuš, Beb áková,
Sivák, 1999) o problematike zdravia pojednáva tematický celok Poznatky
z telesnej kultúry. (Zdravie a aktívny prístup k nemu, životospráva, zlozvyky,
kladný vplyv pohybovej aktivity na zdravie, telesná hygiena, bezpe né
správanie) Žiaci 9. ro níka pod a výkonového štandardu majú vymenova
základné initele podmie ujúce zdravie loveka, ako aj základné initele negatívne
ovplyv ujúce zdravie.
Vysvetli význam pozitívneho vplyvu pohybovej aktivity na telesné
a duševné zdravie. Pochopi a vysvetli vplyv alkoholu, faj enia a drog na zdravie
a pohybovú výkonnos . Pochopi význam správneho držania tela a starostlivosti
o vlastné zdravie, zdravý denný režim. Dodržiava v praxi zásady prvej pomoci
sebe a iným. Vysvetli a v praxi dodržiava základné bezpe nostné a hygienické
požiadavky.
Absolvent strednej školy - pod a vzdelávacích štandardov na gymnáziách
a stredných odborných školách: tematický celok teoretické vedomosti (Melicher et.
al. 1999) - má popísa kauzálny obrazec „zdatnos a odolnos organizmu 63

fyzické a duševné zdravie - životná pohoda a optimizmus“. alej má
charakterizova podmienky zdravia, podstatu aktívneho prístupu k zdraviu, uvies
systematiku pohybových aktivít v intenciách ich významu v starostlivosti o vlastné
zdravie.
Vysvetli význam hygieny pre zdravie loveka, zásady racionálnej výživy
a životosprávy, ovláda zásady a postupy v poskytovaní prvej pomoci.
Sme presved ení, že uplat ovanie zásad zdravej výchovy ur ite napomáha
v prevencii tzv. civiliza ných ochorení, na základe ktorých sú takto postihnutí žiaci
zara ovaní do zdravotnej telesnej výchovy.
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Obsah výchovy a vzdelávania v predplaveckej príprave
a vzdelávacie štandardy z plávania pre 1. a 2. stupe ZŠ a pre SŠ
Obsahom výchovy a vzdelávania v predplaveckej príprave u 5 - 6ro ných detí je: precvi ova si hry vo vode hlbokej po pás, hry s potápaním,
ponára tvár s vydychovaním do vody.
Vzh adom na individuálnu rozvojovú úrove si cvi i : po iatky splývania,
prácu dolných kon atín plaveckým spôsobom kraul pri splývaní s dýchaním,
plavecké pohyby pažami a dolnými kon atinami v plaveckom spôsobe kraul, znak,
prsia. Skákanie do vody.
Vzdelávací štandard pre 1. stupe ZŠ z plávania požaduje od žiakov
v intenciách základov plávania prepláva 25 m bez prerušenia i s menšími
technickými chybami a bez štartovného skoku. (Sivák, J. 1998, str. 53), (Sivák,
J. 1999)
Vzdelávací štandard pre 2. stupe ZŠ z plávania žiak splní, ak prepláva
technicky správne s príslušným štartovým skokom a obrátkou:
a) minimálna úrove : 50 m jedným plaveckým spôsobom
b) pokro ilá úrove : 200 m jedným alebo viacerými plaveckými spôsobmi.
(Mikuš, M. - Beb áková, V. 2004)
Vzdelávací štandard pre SŠ (Kolektív, Jursík, D. str. 49, 1998).
Plavecké spôsoby - športové - kraul, prsia, znak.
Štandard je splnený, ak žiak pozná a vie uplatni základnú techniku
plaveckých spôsobov, popísa polohu tela, cyklus pohybov horných a dolných
kon atín
v jednotlivých fázach, charakteristické uzlové body ovplyv ujúce techniku,
charakteristiku súhry kon atín a dýchania, jeho rytmus, postupné zrých ovanie
záberu, striedavé za aženie a relaxovanie svalových skupín.
Vytrvalostné schopnosti dokáže žiak uplatni preplávaním vzdialenosti
100 - 400 m rovnomerným tempom.
Štandard je nesplnený, ak žiak nedokáže zauja optimálnu polohu tela
v danom plaveckom spôsobe, jeho pohyby sú trhané, neuvo nené, hlava pri
nádychu neúmerne zdvihnutá, žiak má problémy pri dýchaní a poci ovaní odporu
prostredia, preto nedokáže absolvova požadovanú vzdialenos charakterizujúcu
jeho plaveckú spôsobilos v patri nom ro níku.
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