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ÚVOD 

Poznatky o spôsobe života našich predkov potvrdzujú, že na formovaní a rozvoji tela 

človeka mala v priebehu celej fylogenézy pohybová aktivita dominantné postavenie. Tomuto 

faktu zodpovedá aj rozbor charakteru činností vykonávaných človekom pri zabezpečovaní 

základných životných potrieb v rámci všetkých ekonomicko-spoločenských formácií. 

V súčasnosti však sociológovia a pedagógovia prehodnocujú zameranie voľného času, v rámci 

ktorého by sa kompenzovalo telesné zaťaženie duševnou činnosťou. História však ukazuje pravý 

opak. Napriek všeobecne známemu vplyvu pozitívnych zdravotných benefitov pohybovej aktivity 

a stále presvedčujúcejších faktov o potrebe a význame jej pravidelnosti v živote každého človeka, 

bez rozdielu veku, nezaznamenávame v spôsobe života dnešných ľudí žiadne mimoriadne 

pozitívne zmeny. Obdobie charakteristické nástupom vedecko-technickej revolúcie, bolo 

začiatkom zmien týkajúcich sa postavenia výrobnej sily mimo epicentrum výrobného procesu, 

ktoré zapríčinilo menší energetický výdaj a zvýšenie duševného napätia. V histórii ľudstva tak po 

prvý raz nastala situácia, kedy sa nedokázal nahradiť a eliminovať výpadok pohybovej aktivity 

spôsobený zmenami v spôsobe života človeka. Stále viac tak dochádza k postupnému narušovaniu 

prirodzenej rovnováhy vo fungovaní jednotlivých životných funkcií, a to nie len u dospelej 

populácií, ale aj u detí. Práve v najmladších vekových kategóriách by sme mali dbať v prvom rade 

na prevenciu vzniku rôznych ochorení, a to práve realizovaním dostatočného objemu a intenzity 

pohybovej aktivity. Výskumy však ukazujú na fakt, že žiaľ už aj v tomto detskom veku nie je 

pohyb len nástrojom prevencie, ale častokrát už aj metódou riešenia následkov sedavého spôsobu 

života. Mnoho odborníkov sa zhoduje, že najkomplikovanejší je prechod dieťaťa z materskej do 

základnej školy, kde sa skráti čas realizovania pohybovej aktivity a prirodzeného pohybu ako 

takého až o polovicu. Preto by sme hlavne v tomto citlivom mladšom školskom veku mali dbať na 

prevenciu vzniku porúch správneho držania tela, keďže deti trávia väčšinu času v škole v sedavej 

polohe. 

Z rôznych oblastí spoločenského života (lekári, učitelia aj rodičia) sú zaznamenané 

poznatky o nesprávnom držaní tela, s čím veľmi úzko súvisia vertebrogénne poruchy 

hyperkyfóza, hyperlordóza a skolióza, ktoré sú sprevádzané bolesťou a častokrát znamenajú 

vylúčenie žiaka zo školskej telesnej výchovy. Na potvrdenie a prevenciu spomenutých zistení, 

týkajúcich sa nesprávneho držania tela detí a mládeže sme uskutočnili na Základnej škole 

Dr. Daniela Fischera v Kežmarku pedagogický experiment, vychádzajúci z testovania svalovej 

dysbalancie (nerovnováhy) a kvality držania tela u detí mladšieho školského veku. V roku 2004 

bol vypracovaný projekt Fitlopty v škole.  Určený bol najmä pre I. stupeň ZŠ a mal charakter 
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aktívnej prevencie. Výskum bol realizovaný v školskom roku 2005/2006 na 9 až 10 – ročných 

deťoch. Výskumný súbor tvorilo 58 probandov, pričom v jednej triede bolo 30 žiakov, ktorí tvorili 

experimentálnu skupinu a druhá trieda s počtom 28 žiakov sa stala kontrolnou skupinou. 

V experimentálnej skupine bolo 16 chlapcov a 14 dievčat. V kontrolnej skupine bolo 14 chlapcov 

a 14 dievčat (Jurašková 2008). 

Zvolili sme metódu pedagogického experimentu v prirodzených podmienkach. Na 

začiatku školského roka sme uskutočnili vstupné meranie v experimentálnej a kontrolnej skupine. 

Na základe negatívnych výsledkov vstupného merania, kde sa ukázalo, že až 87,4 % žiakov 

z výskumnej vzorky má odchýlku od správneho držania tela, sme vypracovali súbory cvičení, 

zamerané na natiahnutie skrátených svalov a posilnenie oslabených svalov. Do experimentálnej 

skupiny sme zaviedli experimentálny činiteľ, ktorým bolo cvičenie na fitloptách a cvičenie na 

karimatkách, čím sme zámerne pôsobili na posturálne (skrátené) svaly, ktoré majú tendenciu 

skracovať sa a fázické (oslabené) svaly, ktoré zas majú tendenciu ochabnúť.  

Cvičenie na odstránenie svalovej dysbalancie sme realizovali jedenkrát týždenne na hodine 

telesnej a športovej výchovy. Keď si deti správne osvojili techniku cvičenia na fitloptách, cvičenie 

na karimatkách a riekanky, zaradili sme batériu cvičení aj na ďalších dvoch hodinách telesnej 

a športovej výchovy. Boli to cvičenia v úvode hodiny na rozohriatie alebo v závere ako 

kompenzačné a relaxačné cvičenia na ukľudnenie po hlavnej časti hodiny. Využili sme aj 

nepovinné formy telesnej a športovej výchovy. Boli to ranné cvičenia alebo päťminútovky cez 

prestávky v tie dni, keď žiaci nemali telesnú a športovú výchovu. Pohybový návyk „správneho 

sedu“, ktorý sme nacvičovali na fitloptách žiaci trénovali aj na ostatných hodinách počas 

vyučovania. Sledovali sme tým odstránenie uvoľneného, resp. ležérneho držania tela v sede, 

v ktorom strávia deti značnú časť dňa. Snažili sme sa aj o to, aby bola do procesu zapojená 

sebakontrola. V kontrolnej skupine, ktorá nám slúžila na porovnanie výsledkov, nebol zaradený 

žiadny experimentálny činiteľ. Na konci školského roka boli obidve skupiny podrobené 

výstupnými meraniami. Po vykonaní výstupného testovania sme v experimentálnej skupine 

zaznamenali zlepšenie o 12,6 % u chlapcov a 18,7 % u dievčat (p < 0,01), zatiaľ čo v kontrolnej 

skupine neboli zaznamenané žiadne pozitívne zmeny, skôr naopak, deti mali tendenciu prehlbovať 

svoje návyky zlého držania tela. Cvičebný program týmito výsledkami považujeme za veľmi 

úspešný a efektívny. Celkovo môžeme konštatovať zlepšenie celkovej kvality života detí 

mladšieho školského veku. Na základe zistených výsledkov sme cvičenia, ktoré sú overené 

v praxi a majú kompenzačno-relaxačný charakter, spracovali do tohto metodického materiálu, 

ktorý môže poslúžiť ako predloha na hodinách telesnej a športovej výchovy pre širokú 

pedagogickú verejnosť. 
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Metodický materiál sme obohatili o kompenzačné cvičenia na korekciu, resp. prevenciu 

vzniku skoliózy. Oslabenie pohybového systému, ako vyplýva z našej dlhoročnej pedagogickej 

praxe, má stúpajúcu tendenciu. Výskyt skoliózy môže mať genetický základ alebo vzniká 

z neznámej príčiny, pravdepodobne je to pri asymetrickom zaťažení pohybového aparátu. Pasívne 

trávenie voľného času má za následok skrátenie a oslabenie svalov, čo negatívne pôsobí na všetky 

kĺby a obzvlášť na chrbticu. Vhodný cvičebný program a pomôcky, akou je napríklad fitlopta 

a rovnako erudovaný učiteľ telesnej a športovej výchovy, dokážu deti motivovať do takej miery, 

že kompenzačné cvičenia vnímajú ako pomoc pre seba, pre estetické a kultivované držanie tela.  

Táto odborná monografia vzniká ako zhrnutie poznatkov pedagogického experimentu 

zameraného na svalovú nerovnováhu a potreba pomôcť deťom a mládeži pôsobiť na kvalitu 

držania tela preventívnymi cvičeniami, ktoré boli overené v praxi. Slúži ako výučbový materiál na 

naplnenie cieľov telesnej a športovej výchovy, v ktorých sa okrem iného kladie dôraz na utváranie 

a upevňovanie návyku správneho držania tela a na kompenzačné a relaxačné cvičenia. 
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1 TEORETICKÝ ROZBOR 

1.1 Vekové osobitosti detí mladšieho školského veku 

Obdobie mladšieho školského veku sa začína vstupom dieťaťa do školy, t. j. šiestym resp. 

siedmym rokom života dieťaťa a trvá do nástupu puberty zavŕšením jedenásteho roku života. Toto 

obdobie sa označuje za jedno z najvýznamnejších v živote človeka pre jeho ďalší všestranný 

telesný a pohybový rozvoj. Je nazývané aj obdobím predpubescencie. Najpodstatnejšou udalosťou 

v tomto období je vstup dieťaťa do školy. Dieťa sa musí vyrovnávať s novými požiadavkami, 

ktoré naňho kladie škola (Jurašková 2008). Podstatne sa mení činnosť dieťaťa, u ktorého bola 

doposiaľ prevládajúcou formou činnosti hra, ktorá sa v školskom období mení na učenie. 

U dieťaťa, ktoré vstupuje do školy sa predpokladá určitá úroveň jeho rozvoja po stránke sociálnej, 

poznávacej i emocionálnej, ale predovšetkým jeho fyzická pripravenosť a zdravie (Kučera 1991). 

Z anatomického a fyziologického hľadiska je obdobie mladšieho školského veku 

charakteristické stálym rastom. Pre telesný vývin detí mladšieho školského veku je oproti  deťom 

predškolského veku charakteristické spomalenie rastu tela do výšky a intenzívnejší rast objemu 

tela. Medzi šiestym až jedenásty rokom žiaci priberajú ročne 2,5 – 3 kg na hmotnosti a telesná 

výška rastie o 5 - 6 cm. Na konci tohto obdobia sa prejavujú rozdiely v telesnom vývine dievčat 

a chlapcov (Šemetka a kol. 1993). 

V tomto období sa menia telesné proporcie, a to hlavne pomer veľkosti hlavy, hrudníka 

a trupu. Predlžujú sa končatiny, chrupkové tkanivo sa mení na kostné, ale kosti sú v tomto období 

ešte stále pružné a mäkké. K zrastaniu panvovej a bedrovej kosti dochádza okolo siedmeho roku 

života dieťaťa. Detská chrbtica v tomto období je už esovitá s ustálenou krčnou lordózou 

a hrudnou kyfózou, aj keď je stále poddajná. Úplné ustálenie chrbtice sa končí dvanástym rokom 

života dieťaťa. V tomto období je sklon k vzniku deformácií chrbtice, najmä pod vplyvom 

nesprávneho sedenia, nosenia ťažkých tašiek na chrbte, držania tela neprimeraného zaťaženia 

(Žiga 1993). 

Deťom v tomto období narastá svalová hmota, zvyšuje sa sila svalstva a pevnosť kĺbových 

väzov. U sedem až jedenásť ročných detí tvorí hmotnosť svalstva približne 27 – 28% hmotnosti 

tela. Jednotlivé svalové skupiny tela sa však nevyvíjajú rovnomerne. Predovšetkým sa rýchlejšie 

vyvíja svalstvo horných končatín, pričom chlapci dosahujú väčšie hodnoty sily jednotlivých 

svalových skupín. V predpubescencii je výraznejší rast a zrenie vnútorných orgánov. Srdce je 

v porovnaní s dospelým človekom väčšie, čo umožňuje dieťaťu bez ťažkostí reagovať aj na 

vytrvalostnú činnosť a má to kladný vplyv na jeho krvný obeh. Zvýšená spotreba kyslíka sa 
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prejavuje zrýchlením dýchania. Vitálna kapacita pľúc postupne rastie. Mozog detí mladšieho 

školského veku sa stavbou a hmotnosťou približuje mozgu dospelého jedinca. Postupne sa rozvíja 

útlmová stránka kôrovej činnosti, čo umožňuje schopnosť koncentrovať sa. Vnímanie je stále 

zámernejšie a diferencovanejšie. Myslenie ako najdôležitejší duševný proces sa postupne rozvíja 

a prechádza od konkrétne obrazného k abstraktne logickému. Deti sú schopné jednoduchých 

myšlienkových operácií (Kučera 1985, Junger, 2001 a iní). 

Pre deti mladšieho školského veku, nazvaného aj obdobím prepubescencie (6 až 11 rokov), 

sú podľa Příhodu (1974) typické dva biologické a psychické stupne vývinu. Prvé od šiestich do 

ôsmich a druhé od ôsmich do jedenástich rokov. Prvé dva roky sú prechodom medzi druhým 

detstvom a dospievaním. Tieto obdobia sa navzájom od seba odlišujú v pohybovom vývine detí. 

V prvom období je charakteristický intenzívny rozvoj pohybových funkcií, v ktorom je 

najvhodnejšie učenie sa pohybom. V období od desať do dvanásť rokov sa začína intenzívnejšie 

rozvíjať sila. Deti tohto veku zameriavajú všetku svoju činnosť na dosiahnutie určitého cieľa. Vo 

zvýšenej miere sa začína v tomto veku prejavovať záujem detí o šport. V mladšom školskom veku 

sú najvyhovujúcejšou telovýchovnou činnosťou pohybové hry, prípravné cvičenia, chôdza, 

skákanie, lezenie, beh, hádzanie, poradové cvičenia, cvičenie s hudbou, plávanie, korčuľovanie, 

lyžovanie, turistika, atď. (Kučera 1991). 

 Z pohľadu motorického vývoja je pre deti mladšieho školského veku charakteristická 

pohyblivosť, aktivita, všeobecný záujem o pohyb a radosť z neho (Šemetka a kol. 1993). Utvára 

sa schopnosť nielen nové podmienené reflexy vytvárať, ale aj upevňovať. Pohyby sa stávajú 

rozmanitejšie, plynulejšie a koordinovanejšie. Dieťa sa v tomto období učí rozdeľovať svoju silu, 

vykonávať pohyby s menšou stratou energie, rýchlejšie a presnejšie.  

Do psychického vývinu dieťaťa tohoto obdobia radikálne zasahuje škola, ktorá výrazným 

spôsobom ovplyvňuje vývoj poznania i formovania záujmov. Pri rozvíjaní poznania detí je 

dôležité utvárať predstavu (o správnej technike pohybu, na základe vhodnej ukážky a názorných 

pomôcok). V tejto súvislosti je potrebné využiť aj v tomto veku dobre rozvinutú pamäť zameranú 

na predstavy, ktoré vznikajú v priebehu činnosti. Činnosť, ktorá je stereotypná a monotónna dieťa 

nerozvíja. Pozitívne citové zážitky u mladšieho školáka vyvoláva najmä súťaživá pohybová 

činnosť. Pozornosť detí je nestála a schopnosť sústrediť sa je pomerne krátka, ale v tomto veku 

rýchlo narastá (Chromík a kol. 1993).  

Sociálne vzťahy dieťaťa sa rozširujú a prehlbujú. Vzťah k dospelým je veľmi kladný a svet 

dospelých sa pre deti stáva cieľom a vzorom. Dôležitú úlohu zohráva učiteľ, ktorý sa stáva 

autoritou. Spoločným záujmom žiakov, ktorí si vytvárajú sociálne skupiny je hra. Dieťa citovo 



 

16 

reaguje na prítomnosť a spoločnosť spolužiakov. Príznačný pre toto obdobie je nárast 

sebauvedomenia so sklonom  preceňovať vlastné schopnosti (Ďurič a Štefanovič 1977). 

Medzi primárne úlohy telesnej výchovy detí mladšieho školského veku patrí zabezpečiť 

pre každého žiaka denne dostatok pohybovej aktivity, ktorá by mala byť z časti spontánna z časti 

organizovaná, ktorá zabezpečí adekvátnu telesnú zaťaž organizmu a bude sa s rovnakou 

dôležitosťou venovať formovaniu správneho držania tela, lebo práve v tomto období sa ustaľujú 

všetky zakrivenia chrbtice (Bartík 2005). Zámernou a plánovitou didaktickou riadiacou činnosťou 

môže učiteľ v tomto veku významne pôsobiť na upevňovanie zdravia žiakov, zmyslu pre účelný 

a estetický realizovaný pohyb, rozvíjanie ich pohybových schopností a osvojovanie základných 

pohybových zručností, kladných morálno-vôľových vlastností, utváranie aktívneho vzťahu 

k telesnej výchove a osvojenie základných pohybovo hygienických návykov a poznatkov, ktoré sú 

nevyhnutné pre ich život a prácu (Žiga 1993). 

1.2 Vplyv pohybovej aktivity na organizmus dieťaťa  

Pohybovú aktivitu definujeme ako akýkoľvek druh telesného pohybu, ktorý je 

zabezpečovaný kostrovým svalstvom (Bouchard, Blair a Haskell 2006). Je výsledkom svalovej 

práce, kedy sa zvyšuje energetický výdaj človeka. Charakterizovaná je ako súbor cieľavedome 

vykonávaných pohybových činností jednotlivca alebo skupiny (Kolektív 2012). Rozvíja 

a kultivuje pohybové zručnosti človeka, ktoré slúžia k vyrovnaniu sa s vonkajším prostredím 

ľudskej existencie (Dobrý, Svatoň, Šafaříková a Marvanová 1997). Pohybová aktivita patrí medzi 

základné požiadavky zdravého rozvoja každého jedinca. To čo je predmetom mnohých výskumov 

aj dnes, deklarovali starovekí lekári už v minulosti. Hippokrates už v 4. storočí p. n. l. tvrdil, že 

všetky časti organizmu, ktoré sú určené k funkcii, musia túto funkciu aj vykonávať. Pokiaľ 

aktivácia tejto funkcie chýba, dochádza ku vzniku patologických zmien v organizme každého 

živého jedinca (Kučera 1985; Junger 2010). Baldini (in Kučera 1985) v tejto súvislosti uvádza, že 

organizmus je stroj určený na realizáciu pohybu. V  živote každého človeka plní pohybová 

aktivita množstvo funkcií: adaptačnú, stimulačnú, relaxačnú, zdravotnú, kondičnú, kompenzačnú, 

socializačnú, regeneračnú atď. (Miklánková 2010). V princípe to všeobecne platí pre všetky etapy 

ontogenézy.  

Podľa úrovne pohybovej aktivity môžeme rovnako ľahko posúdiť stupeň psychického 

a motorického vývoja dieťaťa (Matějček a Dytrych 1994; Kuric 2001). Je preukázané, že pohyb 

v školskom veku ovplyvňuje dieťa z hľadiska fyziologického a motorického, rovnako ako 

z hľadiska psychologického a sociálneho (Kučera 1988, 1991; Dvořáková 1993; Kučera a kol. 
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1996). Výsledky výskumov Jaga a kol. (2005) poukazujú na vysokú mieru závislosti medzi 

pravidelnou pohybovou aktivitou a markermi zdravia ako sú telesné zloženie, dobrý stav 

srdcovocievneho systému, motorický výkon a kvalita života už v predškolskom veku a mladšom 

školskom veku. 

Už vyššie prezentovanými výsledkami výskumov a rovnako zo záverov Dobrého (2006, 

2008) je dokázaný pozitívny vplyv pohybovej činnosti na každého jedinca, tzn. aj dieťaťa 

v školskom veku. Kučera a Korbelář (1994) uvádzajú vplyv pohybovej aktivity na organizmus 

dieťaťa celkovo i vo vzťahu k jednotlivým systémom takto (uvádzame iba niekoľko príkladov): 

1. Celkovo: 

- harmonický rozvoj celého organizmu 

- vzájomná rovnováha orgánov a systémov 

- schopnosť existencie v kolektíve 

- úbytok tukového tkaniva a zvýšenie úrovne svalovej hmoty 

2. Lokomočný systém 

- funkčná adaptácia jednotlivých zložiek systému 

- ekonomizácia svalovej činnosti 

3. Transportný systém 

- ekonomizácia práce srdca 

- racionalizácia distribúcie krvi 

4. Metabolizmus 

- zníženie sekrécie inzulínu 

- zvýšená glukózová tolerancia 

5. Neurovegetatívny systém 

- dlhodobé zvýšenie efektu parasympatiku 

- dlhodobé zníženie tonusu sympatiku 
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6. Psychická sféra 

- stimulácia mentálnej činnosti 

- zvýšenie psychickej výkonnosti 

- zvýšenie sebadôvery 

Adekvátny pohyb je rovnako vnímaný ako faktor redukujúci symptómy depresie, 

zlepšujúci pozitívnu náladu, znižujúci úroveň úzkosti a zvyšujúci sebadôveru dospelých (Biddle 

a kol. 2000). Ekeland, Heian a Hagen (2005) sa venovali analýze 23 náhodne vybraných štúdií, 

ktoré odhaľovali vzťah medzi úrovňou rozvoja sebadôvery detí a hrubej motoriky. V trinástich 

z nich našli jednoznačne pozitívny vzťah medzi spomenutými premennými. 

Podobné zdravotné prínosy pohybovej činnosti boli zistené aj na úrovni srdcovo-cievneho 

systému školopovinných detí. Z výskumov Pařízkovej (1994) je známy výrazný rozdiel medzi 

deťmi, ktoré boli pohybovo vysoko aktívne v porovnaní s deťmi, ktorých pohybová aktivita bola 

na nízkej úrovni. Pohybovo aktívne deti mali preukázateľne vyššiu hladinu HDL (zvýšená hladina 

HDL obmedzuje riziko rozvoja aterosklerózy). Taktiež podľa Filipovej (1996) a Pařízkovej 

(1989) sa u pohybovo aktívnych deti zriedkavo vyskytuje svalová dysbalancia a poruchy 

správneho držania tela.  

Nedostatočná pohybová aktivita a nízke telesné zaťaženie organizmu v kombinácii 

s nezdravou životosprávou sú faktory, ktoré v najväčšej miere ovplyvňujú toľko citovanú a pre 

ďalší život veľmi nebezpečnú, obezitu detí. Pravidelný pohyb a aktivita školopovinných detí je 

prevencia vzniku obezity a srdcovo-cievnych chorôb, má pozitívny vzťah k zvyšovaniu telesnej 

zdatnosti a rovnako pozitívne ovplyvňuje zdravý rast v predpubertálnom a pubertálnom období 

(Sigmund a Sigmundová 2011). Nedostatok pohybu v rodine aj školách stále pretrváva. Práve tu 

sú základy vzniku obezity, rôznych civilizačných ochorení a svalovej dysbalancie, čí nesprávneho 

držania tela (Kučera a Golebiowska 1994; Junger 2009).  

Pohyb a pobyt na vzduchu, otužovanie a správna výživa majú význam pre zdravý rast 

a rovnomerný vývin kostry a svalov (Uhereková 2011). Primeraný pohyb je dôležitý v každom 

veku, pretože týmto vytvárame u detí predispozície do budúcnosti, čím ovplyvňujeme ich zdravie, 

správny vývin oporno-pohybového systému tela a správne návyky pri držaní tela. Preto by sme 

v tomto veku mali vo väčšej miere dbať na spomínané aspekty. 

Držanie tela je ovplyvnené rôznymi faktormi. Tvarom chrbtice, svalovými funkciami, 

pohyblivosťou kĺbov, pružnosťou väzov, zaťažením pohybového aparátu a psychickým stavom. 

U dieťaťa rozlišujeme priaznivé a nepriaznivé držanie tela vzhľadom na uvedené faktory. Pri 

http://bjsm.bmj.com/search?author1=F+Heian&amp;sortspec=date&amp;submit=Submit
http://bjsm.bmj.com/search?author1=F+Heian&amp;sortspec=date&amp;submit=Submit
http://bjsm.bmj.com/search?author1=F+Heian&amp;sortspec=date&amp;submit=Submit
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správnom držaní tela predpokladáme svalovú rovnováhu, čo znamená, že každý pohyb je 

vykonávaný ekonomicky. Podľa Čermáka (2003) je držanie tela individuálne špecifický spôsob 

riešenia klasickej úlohy, ako sa vyrovnať s gravitáciou a ako udržať telo v rovnováhe.  

Z pohľadu držania tela rozdeľujeme svaly na posturálne a fázické (Beránková, Grmela, 

Kopřivová, Sebera 2012). Posturálne (tonické) svaly (obvykle vlákna pomalé červené): 

 zaisťujú stabilitu, fixáciu tela pri pohybe, držanie tela v priestore, 

 sú uložené hlbšie pri osi tela, 

 sú odolnejšie proti únave, ľahšie sa zotavujú po záťaži, 

 majú tendenciu ku zvyšovaniu kľudového napätia, 

 majú tendenciu ku skráteniu až tuhnutiu, 

 ľahko, často až nadmerne sa zapájajú do pohybových stereotypov a nahrádzajú prácu 

oslabených svalov. 

 

Fázické svaly (obvykle rýchle biele vlákna): 

 slúžia k prevádzaniu pohybov, 

 sú uložené bližšie k povrchu tela, 

 sú ľahko unaviteľné, 

 majú nižšie kľudové napätie, ktoré vedie k oslabeniu, 

 je nutné ich posilňovať, 

 ťažšie sa zapájajú do pohybových vzorcov. 

Ideálne držanie tela sa vyznačuje minimálnym zaťažením kostí, svalov a väziva. Na telo 

pôsobí zemská príťažlivosť, čo kladie na posturálne značné nároky. Z toho dôvodu majú 

tendenciu skrátiť sa. Na druhej strane sa nachádzajú svaly fázické, ktoré majú zasa tendenciu 

ochabnúť. Ak spustíme pri aktívnom stoji olovnicu od temena hlavy, má prechádzať v strede 

medzi lopatkami sedacou ryhou kolmo k zemi medzi päty. Pri uvoľnenom držaní tela sa hlava 

vysúva vpred, hrudná časť chrbtice zaznamená väčší kyfotický oblúk, drieková časť chrbtice 

zaznamenáva väčšie prehnutie vpred (hyperlordóza), panva je klenutá vzad, čo sa negatívne 

prenáša na kĺby dolných končatín. Odchýlky od správneho držania tela sa generalizujú a časom 

môžu vzniknúť degeneratívne zmeny v kĺboch, čo môže byť časom bolestivé. V súvislosti so 
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správnym držaním tela je potrebné naučiť sa uvedomovať svoje držanie tela a zaobchádzať 

s chrbticou každý deň ekonomicky. To znamená, uvedomiť si segmenty svojho tela, aby boli 

kolmo k podložke v bežných situáciách v sede, v stoji, aj pri chôdzi, a to v práci, v škole, aj po 

nej. O hygienu svojej chrbtice sa staráme aj vhodným cvičením, ktoré zameriame na natiahnutie 

skrátených a posilnenie oslabených svalov. Takéto cvičenia sú súčasťou nášho metodického 

materiálu, ktoré boli overované 16 mesiacov v praxi medzi žiakmi 1. a 2. stupňa, ale aj medzi 

dospelou populáciou. Správne, teda aktívne držanie tela má preventívnu funkciu pred vznikom 

vertebrogénnych porúch chrbtice. 

So svalovou nerovnováhou sa môžeme stretnúť už aj u malých detí a jej výskyt sa vekom 

stupňuje. Tento stav sa pripisuje adaptácii pohybového aparátu na nižší počet pohybových 

podnetov, ktoré sú sprevádzané veľkou jednostrannosťou pohybov a statickým preťažovaním 

svalov pri sedení a státí v nesprávnej polohe. Pokiaľ nerovnováha a jej príčiny pretrvávajú, 

nepomer medzi antagonistami a agonistami narastá. Posturálne svaly preberajú prácu pri 

zaisťovaní stability, výsledkom čoho je skrátenie svalu. Takéto skrátenie je najzávažnejšou 

zmenou, s ktorou sa stretávame pri svalovej nerovnováhe. Na opačnej strane skráteného svalu 

vzniká funkčný útlm, a to pokles svalového napätia, a tak sa fázické svaly postupne natiahnu, 

ochabnú a strácajú na sile. Pri svalovej nerovnováhe hovoríme o svaloch skrátených a oslabených, 

hoci ich vývoj a vznik je pomerne zložitý jav. 

Skúsenosti pri korekcii svalovej nerovnováhy má i Kopřivová (1993), ktorá uvádza, že 

natiahnuť skrátené svaly možno za 3 týždne a oslabené svaly posilniť za tri mesiace. Príčiny 

vzniku svalovej nerovnováhy sú zakódované v samotných svalových skupinách, v ich predurčení 

vykonávať jednotlivé funkcie pri vzpriamenej polohe tela  sed, stoj a chôdza. Ďalej je to zmenený 

životný štýl, kde absentuje pohybová činnosť. 

Výstižne charakterizuje príčiny vzniku svalovej nerovnováhy Thurzová (1992), ktorá 

uvádza: 

1. hypokinéza, nedostatočné zaťažovanie, 

2. preťažovanie nad hranicu danú silou svalu, 

3. asymetrické zaťažovanie bez dostatočnej kompenzácie, 

4. psychické napätie, negatívne emócie. 

Všetky tieto charakteristiky sa dotýkajú školopovinnej mládeže a zvlášť žiakov mladšieho 

školského veku. Držanie tela je pohybový návyk a vzniká v detstve. Preto naším poslaním je 

nielen otestovať svalovú dysbalanciu detí, ale hlavne nájsť spôsoby, ako tento nežiaduci stav v čo 
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najväčšej miere ovplyvniť a ponúknuť spôsoby na prevenciu narastajúcej hypokinetickej 

biodegradácie detí a mládeže. 

Na odstránenie svalovej dysbalancie je potrebné dosiahnuť optimálnu dĺžku a elasticitu 

svalov, ktoré sa skrátili a obnoviť silu svalov, ktoré sa oslabili. Aby sa mohli svaly plnohodnotne 

zapojiť do správnych pohybových stereotypov, musí sa postupovať tak, aby technika cvičení 

s naťahovacím účinkom predchádzala technikám s účinkom posilňovacím (Bartík 2005). 

V súvislosti so svalovou nerovnováhou môžeme taktiež hovoriť o hornom skríženom 

a dolnom skríženom syndróme. Nerovnováha horného skríženého syndrómu sa týka ochabnutia 

a skrátenia svalov v oblasti krčnej chrbtice. Patria sem svaly, ktoré majú sklon k ochabovaniu, 

a to: predný sval pílovitý (m. serratus anterior), spodné a vodorovné vlákna trapézového svalu 

(m. trapezius), svaly rombické (m. rhomboideus minor a major), široký sval chrbtový 

(m. latissimus dorsi) a hlboké flexory šije (m. longus capitis am. longus colli). Na druhej strane sú 

to svaly, ktoré majú sklon skracovať sa: dolné vlákna veľkého svalu prsného (m. pectoralis 

major), horné vlákna trapézového svalu (m. trapezius), krčná časť vzpriamovačov trupu (m. colli 

erector spinae), zdvíhač lopatky (m. levator scapulae). Pri kompletne rozvinutej svalovej 

dysbalancii vzniká typické nesprávne držanie tela, t.j. hlava predsunutá bradou vpred so záklonom 

v hlavových kĺboch a v krčnej chrbtici, guľatý chrbát, ramená vytiahnuté k ušiam alebo vysunuté 

vpred. Pri správnom držaní tela hrudná chrbtica vytvára fyziologickú kyfózu (prehnutie chrbtice 

dozadu), krčná chrbtica je v miernej lordóze (prehnutie chrbtice dopredu). Hlava smeruje 

temenom hore, brada je približne v pravom uhle ku krku. Ramená sú rozložené do šírky a smerujú 

dole. Rovnako ako aj pri dolnom skríženom syndróme je aj pri odstránení tohto problému veľmi 

dôležité vyrovnávacie cvičenie, ktoré minimalizuje, či dokonca odstraňuje vzniknuté chyby 

držania tela (Mrklas 2010). 

Svalová nerovnováha dolného skríženého syndrómu sa týka bedrovej oblasti chrbta. 

Skrátené sú v tomto prípade vzpiamovače trupu, v lumbosakrálnych segmentoch nie v hrudných, 

flexory bedrového kĺbu (m. illiopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fascie latae). Dochádza 

k oslabeniu taktiež všetkých troch gluteálnych svalov (m. gluteus maximus, medius a minimus). 

Oslabenie gluteálneho svalstva má vážny význam pre držanie tela. V tomto prípade sú oslabené 

takisto brušné svaly. Za jednu z najčastejších príčin bedrovej hyperlordózy sa považuje oslabenie 

brušného svalstva. Pri tejto dysbalancii vzniká ateverzia panvy (naklonenie dopredu), dochádza 

k zvýšenej lordóze v lumbosakrálnom prechode a k flekčnému postaveniu bedrového kĺbu 

(Beránková, Grmela, Kopřivová a Sebera 2012). 
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Problematike funkčných porúch pohybového systému školskej populácie sa na Slovensku 

aj v Čechách venovalo viacero autorov (Thurzová 1991, 1992; Vařeková 1999; Lewit 1996; Dlhoš 

2002; Kopřivová a Beránková 2002; Bursová 2005; Kanásová 2006; Medeková 2005; Majerík 

2006; Pavlovič 2006, Hricková – Junger, 2016 a i.). 

U väčšiny autorov boli testovania svalovej dysbalancie realizované rovnakou metodikou 

podľa Jandu (1982, 2004), resp. modifikované pre účely telovýchovnej praxe Thurzovou (1992). 

Kováčová (2003) prispela k zmapovaniu svalovej nerovnováhy školskej populácie a zistila 

vysoký výskyt skrátených svalov, oslabených svalov, ale aj porúch pohybových stereotypov. 

Záverečné hodnoty svalovej dysbalancie u chlapcov dosiahli 100% výskyt a u dievčat 97,9% 

v prvom a 98,2% v druhom ročníku. Svalové skrátenie bolo častejšie u chlapcov, kde najčastejšie 

skratenými svalmi boli flexory kolien. Výskytom funkčných porúch svalového aparátu a tiež 

výskytom skrátených svalov sa zaoberala aj Kanásová (2004). Vo svojom výskume sledovala stav 

svalovej nerovnováhy a držania tela desať a dvanásť ročných žiakov. Autorka sledovala 91 žiakov 

na dvoch základných školách. Celkový výskyt skrátených svalov bol zaznamenaný v rámci 

výskumu u 93% - 100% chlapcov aj dievčat. Celkový výskyt oslabených svalov bol v priebehu 

výskumu zaznamenaný u 83% a 98% chlapcov a u 86% - 100% dievčat, čo je skutočne už 

alarmujúce číslo.  

Výskytom funkčných svalových porúch sa vo viacerých prácach zaoberala rovnako 

Thurzová (1991). Vo svojom výskume sledovala skupinu 116 žiakov základných a stredných škôl, 

84 chlapcov a 32 dievčat vo veku 14,5 roka (rozsah jedenásť až osemnásť rokov). Zhodne 

s výsledkami iných autorov, aj v jej súbore prevažoval výskyt skrátených svalov u chlapcov 

v porovnaní s dievčatami. Najčastejšie to boli flexory kolien, až 65,5%. Výskyt oslabených svalov 

prevažoval naopak v skupine dievčat. Autorka sa domnieva, že tento jav môže byť prejavom 

prirodzených pohlavných rozdielov v svalovej sile, ktorá je menšia u dievčat, ale tiež dôsledkom 

chybného zapájania fázických svalov v základných pohybových stereotypoch. Najviac dievčat 

malo oslabené brušné svaly, až 84,4%, pravdepodobne v dôsledku chybného pohybového 

stereotypu sedenia, poruchou koordinácie medzi brušným svalmi a ohýbačmi bedrového kĺbu. 

Majerík (2006) vo svojom výskume sledoval stav svalového aparátu s ročným odstupom u pätnásť 

až sedemnásť ročných žiakov. Potvrdil rovnako zistenia ďalších autorov, ktorí diagnostikovali 

svalové skrátenie častejšie u chlapcov ako u dievčat a oslabenie častejšie u dievčat. 

Rozsiahly a dlhodobý výskum zameraný na svalové dysbalancie a držanie tela detí 

mladšieho školského veku realizovali Hricková – Junger (2016). V rámci štvorročného výskumu 

393 detí až 389 z nich malo pri vstupe aspoň 1 z diagnostikovaných porúch držania tela, či 
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problémy týkajúce sa svalovej nerovnováhy. Po absolvovaní cieľavedome zameraných 

pohybových programoch realizovaných na hodinách telesnej a športovej výchovy pod dohľadom 

odborného inštruktora došlo k významným zmenám vo väčšine sledovaných položiek. A čo je 

najdôležitejšie, ani v jednej z nich nedošlo k zhoršeniu stavu. 

V Čechách sa spomínanou problematikou zaoberala o.i. Vařeková (1999). Vo výskume 

z roku 1999 zaznamenala výskyt svalovej nerovnováhy vo vzťahu k pohlaviu, veku a telesnej 

konštitúcii v školskej populácii. Na základe porovnania výsledkov chlapcov a dievčat autorka 

konštatuje podobne ako v predchádzajúcich výskumoch výrazné rozdiely vo vzťahu k pohlaviu. 

Aj v jej výskume sa skrátenie častejšie vyskytovalo u chlapcov a oslabenie u dievčat. Môžeme 

teda konštatovať, že k takémuto zisteniu prišli takmer všetky práce skúmajúce vzťah pohlavia 

k svalovej nerovnováhe.  

Autori všetkých spomenutých prác sa zhodli na tvrdení, že funkčným poruchám týkajúcich 

sa svalovej dysbalancie a držania tela treba venovať zvýšenú pozornosť. Viacero výskumov totiž 

potvrdilo, že vhodne zvolený a cielene zameraný kompenzačný pohybový program môže funkčné 

poruchy pohybového systému výrazne zlepšiť. Kanásová (2004) sledovala vplyv cieleného 

cvičebného programu u 49 chlapcov a 42 dievčat vo veku desať až dvanásť rokov. Počas dvoch 

rokov 4-krát, pričom medzi tretím a štvrtým meraním na výskumný súbor pôsobila batériou 

cielených cvičení realizovaných 1-krát týždenne v domácom prostredí a 2-krát do týždňa počas 

školskej telesnej výchovy. Po aplikovaní cielených cvičení dosiahla významné (p < 0,01) 

zlepšenie v oblasti skrátených svalov, oslabených svalov, porušených pohybových stereotypov aj 

celkovej svalovej nerovnováhy.  

V súvislosti so spomínanými výsledkami môžeme len konštatovať, že vhodne a cielene 

vypracovaný pohybový program na prevenciu a odstránenie porúch svalovej nerovnováhy môže 

výrazným spôsobom predísť ďalším problémom s oporno-pohybovým systémom v budúcnosti. 

Preto by sme hlavne u predškolskej a školskej populácií mali dbať na správne držanie tela 

a prípadne mierne poruchy odstraňovať už v tomto veku, keďže liečba  a riešenie následkov tohto 

problému je nie len finančne, ale aj časovo omnoho náročnejšia.  
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1.3 Význam cvičení na fitlopte a karimatke pri korekcii nesprávneho držania 

tela 

Fitlopta sa dostala do európskych krajín v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Táto 

netradičná pomôcka neslúži len k zlepšeniu držania tela či zlepšeniu jeho stability, ale 

prostredníctvom nej je možné posilňovať aj brušné svaly, ktoré majú tendenciu ochabovať. 

Sedenie na fitloptách je dynamické, ideálne z hľadiska meniaceho sa zaťaženia zúčastnených 

svalových skupín a platničiek. Pri sedení na fitlopte musí byť svalstvo trupu aktívne, inak by 

došlo k strate rovnováhy. Sed na fitlopte spĺňa aj ergonomické požiadavky, pretože výška sedacej 

plochy sa dá dofúknutím alebo vyfúknutím upraviť. Sedenie na fitloptách má svoju vlastnú 

metodiku, ktorá bola vypracovaná na základe skúseností a výskumov v tejto oblasti. Dynamické 

sedenie je alternatívou sedenia na stoličkách. Výskumy ukazujú, že práve striedavé sedenie na 

stoličke (statické) a fitlopte (dynamické) je optimálne z hľadiska aktivácie svalstva trupu 

a zaťaženia platničiek. Na fitlopte sa dá okrem zábavného cvičenia aktívne nacvičovať správny 

sed, cvičenie má preventívny aj nápravný účinok a poskytuje aj veľkú dávku radosti a zábavy 

(Dobeš a Dobešová, 2005). Preventívny a korekčný účinok cvičenia na fitlopte spolu s cvičením 

na karimatke nám ukazujú aj výsledky výskumu (Jurašková, 2008). 

Okrem primárnej kompenzácie, ktorá hľadá spôsoby, ako eliminovať nedostatky 

vyplývajúce zo svalovej dysbalancie, poskytuje svojou originálnosťou a hravým charakterom aj 

sekundárnu kompenzáciu v psychike. Ďalšia výhoda cvičenia na fitlopte spočíva v tom, že pohyb 

na nej neustále núti udržiavať rovnováhu, pričom sa aktivizujú a kontrahujú najmä fázické 

a posturálne svaly. Pravidelným a správnym cvičením dochádza ku posilneniu svalového korzetu. 

Už samotné správne sedenie na fitlopte ako nestabilnej ploche, núti zapájať do činnosti svaly 

hlbokého stabilizačného systému, ktorými sú – priečny brušný sval a svaly panvového dna. 

Využitie fitlopty, ako uvádza Klenková (2005) má mnohoraké účinky, pretože slúži ako: 

 Prevencia nesprávneho držania tela, lebo sedenie na nej je ideálne z hľadiska 

premenlivého zaťaženia svalovej sústavy a medzistavcových platničiek. 

Vzpriamené držanie trupu na fitlopte je vynútené tým, že nemá operadlo 

a stabilitu. 

 Zlepšenie koncentrácie a komunikácie, najmä u nepokojných, resp. 

hyperaktívnych detí, možnosť mierneho vertikálneho pohojdávania pôsobí 

upokojujúco ako hromozvod nadbytočnej energie. Tým klesá možnosť narúšať 
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výchovno-vzdelávací proces. Atmosféra v triede, kde sedí na fitlopte žiak aj 

učiteľ, je pozitívna i z hľadiska vzájomnej komunikácie. 

 Motivácia pohybovej aktivity – opísaných je viac ako 1000 rôznych cvičení 

s fitloptou, ktoré zlepšujú kondíciu, ohybnosť a koordináciu. Hodiny telesnej 

výchovy s fitoptou majú výnimočný motivačný náboj pre všetky vekové 

kategórie. Tak isto relaxovanie alebo cvičebné päťminútovky v triede sú 

maximálne efektívne. 

 Individuálna kreativita – zapojenie fitlopty do hier v triede i mimo triedy má 

overený pozitívny efekt na psychiku a motoriku detí. Sprievodné riekanky 

a piesne tvoria skvelé prostredie, kde sa cieľavedome rozvíja kreativita, 

rytmické, hudobné a estetické cítenie. 

Najväčšou výhodou dynamického sedu je aktívne zapájanie svalov trupu, dolných 

a horných končatín pri správnom sede. Napätie svalov posilňuje svalový skelet, čo má priaznivý 

účinok na lepšiu cirkuláciu krvi, spevnenie chrbtových a brušných svalov, odľahčenie 

medzistavcových platničiek a bedrových kĺbov, a teda už len samotné správne sedenie pôsobí 

preventívne (Mundyová 2007). 

Pri výbere správnej veľkosti fitlopty veľa závisí od výšky postavy a tiež od vzájomného 

pomeru dĺžky horných a dolných končatín a trupu. Orientačne sa odporúčajú dva spôsoby určenia 

vhodnej veľkosti fitlopty: 

1. Výška postavy: 

140 – 160 cm – 55 cm fitlopta 

160 – 180 cm – 65 cm fitlopta 

nad 180 cm  – 75 cm fitlopta 

2. Dĺžka hornej končatiny od ramena po špičky prstov pri natiahnutí paže: 

55 – 65 cm  – 55 cm fitlopta 

66 – 80 cm  – 65 cm fitlopta 

81 – 90 cm  – 75 cm fitlopta 

Pre osoby pod 140 cm rozhoduje pravidlo správneho sedu, z ktorého je najdôležitejší fakt, 

a to kolená sú nižšie ako bedrové kĺby. Na toto pravidlo dbáme pri fúkaní fitlopty rýchlo pumpou 

a nafúkneme ju podľa potreby, resp. výšky postavy. 
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1.4 Všeobecné odporúčania v rámci predmetu telesná a športová výchova 

Zameranie telesnej a športovej výchovy v primárnom vzdelávaní je dominantne upriamené 

na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne 

orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná a športová výchova poskytuje žiakom 

elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybových aktivít a športu, významne 

prispieva k formovaniu ich kladného vzťahu k pohybovej aktivite, k psychickému, sociálnemu 

a morálnemu rozvoju a plní aj dôležitú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Svojím 

zameraním a používanými prostriedkami a formami práce má telesná a športová výchova 

výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. 

Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému 

formovaniu osobnosti. Okrem toho, prostredníctvom pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne 

ovplyvňuje aj celkový zdravotný stav žiakov (ŠVP ISCED 1). 

Vzdelávací štandard má tri základné časti: Zdravie a zdravý životný štýl, Telesná zdatnosť 

a pohybová výkonnosť a Športové činnosti pohybového režimu. Tieto časti zohľadňujú pohybovo 

a zdravotne orientovanú koncepciu telesnej a športovej výchovy v primárnom vzdelávaní. Časť 

s názvom Športové činnosti pohybového režimu je členená na základné tematické celky a pre 

jednoduchšiu orientáciu učiteľa je navrhnutá odporúčaná časová dotácia pre základné pohybové 

zručnosti (30 %), manipulačné, prípravné a športové hry (30 %), hudobno-pohybové a tanečné 

činnosti (15 %), psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia (10 %) a aktivity v prírode 

a sezónne pohybové činnosti (15 %) (ŠVP ISCED 1 - Štátny vzdelávací program pre primárne 

vzdelávanie).  

Tematickému celku psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia je však vyčlenený 

najmenší priestor v rámci celej edukácie. Obsahovým štandardom tohto celku sú aj naťahovacie 

(strečingové) cvičenia, kompenzačné (vyrovnávajúce) cvičenia, cvičenia na rozvoj flexibility 

(ohybnosť, pohyblivosť), rozvoj rovnovážnych schopností (cvičenia zamerané na stabilitu 

a labilitu v rôznych polohách), balansovanie na fitlopte, cvičenia na balančných 

pomôckach - bosu, go-go šliapadlo a pod. Deti mladšieho školského veku sa v rámci tohoto  

tematického celku môžu stretnúť s vyššie spomínanými netradičnými pomôckami, ktoré im môžu 

slúžiť ako prevencia, resp. kompenzácia už vypestovaného nesprávneho držania tela. Vzhľadom 

k aktuálnosti a alarmujúcej situácie týkajúcej sa svalovej dysbalancie a držania tela detí mladšieho 

školského veku pokladáme tento priestor vymedzený danej problematike ako nedostačujúci. 

Zaradenie tohoto obsahového štandardu do ŠVP ISCED 1 však automaticky nepredikuje aj 

praktické zavádzanie spomínaných pohybových aktivít a náčiní do praxe v rámci hodín telesnej 
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a športovej výchovy na prvom stupni základných škôl. Ich využitie je totiž najviac ovplyvnené 

subjektom pedagogického procesu, ktorým je pedagóg. Ak učiteľ nemá požadované vedomosti 

a skúsenosti so zaradením daného náčinia a pomôcok do edukačného procesu, v praxi ich ani 

nevyužíva. Ďalším problémom je, že väčšina základných škôl na Slovensku týmito materiálnymi 

pomôckami žiaľ ani nedisponuje. 

Keďže jeden z mnohých cieľov telesnej a športovej výchovy detí mladšieho školského 

veku je aj osvojenie si kultivovaného pohybového prejavu s akcentom na správne držanie tela 

a prostredníctvom vhodných telesných cvičení si rozvíjať pohybové schopnosti pre optimálny 

rozvoj zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti, učitelia v základných školách by mali vo väčšej 

miere dbať nie len na výkonnostnú úroveň žiakov, ale aj na zdravotné aspekty, ktoré ako ukazuje 

súčasný stav mladej populácie sú v každodennom živote človeka omnoho dôležitejšie.  
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2 PRAKTICKÁ ČASŤ 

2.1 Testovanie držania tela na hodine telesnej a športovej výchovy 

Vedecké metódy, ktoré sme použili v našom výskume, vyžadujú značnú erudovanosť 

a obšírnejšie teoretické vedomosti z oblasti svalovej dysbalancie a praktického testovania. 

Z týchto dôvodov sme modifikovali testy podľa Thurzovej (1992), kde sa testuje každý žiak 

jednotlivo a v prípade ďalších, resp. opakovaných výskumov navrhujeme používať priamo na 

hodine telesnej a športovej výchovy frontálne testovanie (Jurašková 2008). V tomto prípade žiaci 

stoja alebo sedia vedľa seba čelom k učiteľovi (obr. 1 – obr. 8, frontálne testovanie posturálnych 

svalov a obr. 9 – obr. 13, frontálne testovanie fázických svalov). Pred testovaním učiteľ ukáže 

cvičenie tak, aby ho žiaci dokázali zopakovať. Tí žiaci, ktorí cvičenie zvládnu, si sadnú a tí, 

ktorých poloha vykazuje skrátenie alebo oslabenie svalov sa postavia. Učiteľ im potom vysvetlí, 

že majú svalovú dysbalanciu a motivuje ich na hodinách telesnej a športovej výchovy, aby cvičili 

kompenzačné cvičenia na nápravu nežiaduceho skrátenia alebo oslabenia. Napríklad pri prvom 

teste (trojhlavý sval lýtka - obr. 1) učiteľ vykoná drep na celých chodidlách. Žiaci stojaci vedľa 

seba zopakujú cvičenie. Učiteľ kontroluje správnosť zaujatej polohy. Tí žiaci, ktorí sú v drepe vo 

výpone na špičkách, sa na pokyn učiteľa postavia a urobia dva kroky vpred. Učiteľ im v krátkosti 

vysvetlí, že majú skrátený trojhlavý sval lýtka a teda na hodinách telesnej a športovej výchovy sa 

kompenzačným cvičením pokúsime o korekciu. Žiaci sa zaradia späť do radu a všetci znovu 

vykonajú druhý test (priamy sval stehna obr. 2), ktorý odhalí skrátenie priameho stehenného 

svalu. Takto postupne otestujú osem skrátených (obr. 1 – obr. 8) a päť oslabených svalov 

(obr. 9 - obr. 13) za jednu alebo dve vyučovacie hodiny. Formou rozhovoru vysvetlí žiakom 

zistený stav a poukáže na problémy, ktoré môžu pri svalovej nerovnováhe vzniknúť. Primerane 

veku vysvetlí žiakom, že kompenzačné cvičenia zamerané na svalovú nerovnováhu môžu tento 

nežiaduci stav korigovať. Žiakom, ktorí nemajú svalovú nerovnováhu cvičenia na karimatkách 

a fitloptách poslúžia ako prevencia. 

Úlohou skupinového testovania nemusia byť záznamy zisteného stavu testovaných žiakov. 

Ide o poukázanie na skutočnosť, že žiaci aj učiteľ na základe testovacích cvičebných polôh sami 

uvidia a žiaci aj pocítia svalovú nerovnováhu, ktorá býva najčastejšou príčinou nesprávneho 

držania tela, v akútnych prípadoch sprevádzaného bolesťami v oblasti chrbtice alebo kĺbov.  

Učitelia telesnej a športovej výchovy môžu kompenzačné cvičenia, ktoré považujeme za 

hlavnú časť tohto vysokoškolského učebného textu zaradiť na hodinách aj bez akéhokoľvek 
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testovania. Prípadné skupinové testovanie poslúži len na poukázanie toho, že svalovú 

nerovnováhu má mnoho žiakov, a teda je na mieste venovať sa tejto problematike. 

Na nasledujúcich stranách sú obrázky a popis cvičenia v jednotlivých testovacích 

polohách. Cvičenia pochádzajú z jogy. Posudzovali sme osem skrátených (posturálnych) svalov 

a päť oslabených (fázických) svalov. 

Skrátené (posturálne) svaly: 

1. trojhlavý sval lýtka – m. triceps surae 

2. priamy sval stehna – m. rectus femoris 

3. ohýbače kolenného kĺbu – flexory kolenného kĺbu 

4. priťahovače bedrového kĺbu – adduktory bedrového kĺbu 

5. štvorhlavý driekový sval – m. quadratus lumborum 

6. vzpriamovač chrbtice – m. erector spinae 

7. veľký prsný sval – m. pectoralis major 

8. trapézový sval, horná časť – m. trapezius, pars superior 

Oslabené (fázické) svaly: 

1. Zanožovače bedrového kĺbu – extenzory bedrového kĺbu 

2. Hlboké ohýbače krku – hlboké flexory krku 

3. Brušné svaly – mm. abdomini 

4. Unožovače bedrového kĺbu – abduktory bedrového kĺbu 

5. Dolné fixátory lopatiek – inforioris laminam fixators 
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2.1.1 Posturálne svaly 

 

Obr. 1 Trojhlavý sval lýtka  

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Testovanie: prechod zo stoja predpažiť, do plného drepu 

(drep na celých chodidlách). 

Poznámka:  plný drep nie je možné dosiahnuť iba pri 

výpone na špičkách – žiaci, ktorí cvičenie 

nezvládnu, vykonajú krok vpred. 

 

 

Obr. 2 Priamy sval stehna 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Testovanie: v ľahu vpredu, skrčiť zánožmo. Hlava je 

v predĺžení chrbtice. 

Poznámka: päty sú od sedacích svalov vzdialené viac 

ako 10 cm. 

 

 

Obr. 3 Ohýbače kolenného kĺbu 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Testovanie: ľah vzadu, pokrčmo ľavou, prednožiť  

pravou – testujeme obidve dolné končatiny. 

Poznámka:  testovaná dolná končatina ja vyrovnaná 

v kolennom kĺbe a dosahuje s trupom 

uhol 90°. 
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Obr. 4 Priťahovače bedrového kĺbu 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Testovanie: ľah vzadu, roznožiť. 

Poznámka: pri neskrátenom svale je možné vykonať 

roznoženie v 90°uhle. 

 

 

Obr. 5 Štvoruhlý driekový sval 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Testovanie: mierny stoj rozkročný – úklon. 

Poznámka: pri neskrátenom svale je možné urobiť 

hlboký úklon. Prsty rúk sa dotýkajú kolien. 

 

 

Obr. 6 Vzpriamovač chrbtice 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Testovanie: v sede na lavičke – predklon. Postupne, 

plynulo vykonáme predklon hlavy bradou 

k hrudnej kosti, chrbát je oblý. Čelom sa 

dotkneme kolien, alebo sa priblížime 

najmenej na 10 cm. 

Poznámka: pri skrátených svaloch sa testovaný nedotkne 

kolien, alebo sa predkloní menej než na 

10 cm od kolien a vo svaloch vedľa chrbtice 

pociťuje výrazný ťah. 
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Obr. 7 Veľký prsný sval 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Testovanie: ľah vzadu – vzpažiť von. 

Poznámka: pri neskrátených svaloch sú paže pod 

úrovňou lavičky. 

 

 

Obr. 8 Trapézový sval, horná časť 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Testovanie: ľah vzadu, pravou pažou okolo hlavy sa 

dotkneme ľavého ucha – úklon hlavy vpravo, 

pravé ucho sa dotýka pravého pleca. Test 

vykonáme na obidve strany. 

Poznámka: pri skrátených svaloch je úklon hlavy 

obmedzený, ucho sa nedotkne ramena. 
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2.1.2 Fázické svaly 

 

Obr. 9 Zanožovače bedrového kĺbu 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Testovanie: ľah vpredu, vzpažiť pokrčmo, hlava 

v predĺžení chrbtice – zanožiť, výdrž 

20 sekúnd. 

Poznámka: cvičenec udrží dolné končatiny 

v nezmenenej polohe po dobu 20 sekúnd. 

 

 

Obr. 10 Hlboké ohýbače krku 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Testovanie: v ľahu vzadu – predklon hlavy, bradou 

k hrudnej kosti, výdrž 20 sekúnd. 

Poznámka: pri oslabených svaloch cvičenec neudrží 

hlavu 20 sekúnd v predklone. Klesá mu, 

podopiera sa o lakte. 

 

 

Obr. 11 Brušné svaly 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Testovanie: ľah vzadu pokrčmo, chodidlá sú na 

podložke – predpažiť a pomalý prechod do 

sedu predpažmo. 

Poznámka: pri oslabených svaloch, cvičenec nie je 

schopný plynulého prechodu do sedu 

predpažmo, dvíha chodidlá od podložky. 
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Obr. 12 Unožovače bedrového kĺbu 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Testovanie: ľah na boku pokrčmo, unožiť testovanú 

dolnú končatinu v uhle 45°. Test vykonáme 

na obidve dolné končatiny. 

Poznámka:: pri oslabení svalov cvičenec nie je schopný 

unožiť v uhle 45°. Pri testovaní sa vytáča 

a prednožuje – mení polohu chodidla. 

 

 

Obr. 13 Dolné fixátory lopatiek 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Testovanie: vzpor kľačmo, paže sú na šírku ramien, ruky 

smerujú vpred. Vykonáme prechod do kľuku 

kľačmo. 

Poznámka:: pri oslabených svaloch dochádza k prehnutiu 

v driekovej časti chrbtice a odstávajú 

lopatky. 
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2.2 Postup pri nácviku správneho sedu na fitlopte 

Zásady správneho sedu na fitlopte sú elementárnou a najdôležitejšou súčasťou pri 

používaní fitlopty v škole. Uvádzame základný popis správneho sedenia na fit lopte: 

 sedíme v strede fitlopty, 

 lýtka nie sú v kontakte s povrchom fitlopty, smerujú kolmo k podložke, 

 dolné končatiny sú v roznožení na šírku ramien, 

 chodidlá sa opierajú celou plochou o podložku, 

 špičky smerujú vpred, 

 kolená sú nižšie ako bedrové kĺby, 

 stehná smerujú šikmo nadol. 

 

 

Obr. 14 Správny sed na fitlopte 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Obr. 15 Nesprávny sed na fitlopte 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

V našom výskume sme fitlopty nevyužívali na sedenie v triede, ale hlavne na aktívne 

cvičenie v telocvični počas telesnej a športovej výchovy na 1. stupni základnej školy. Napriek 

tomu najzakladenejším prvkom cvičenia na fitlopte je nácvik správneho sedu. Aktívny sed potom 

fixujeme správnou motiváciou aj v sede na stoličkách v triede, počas edukácie. 

Skôr ako začneme cvičiť, naučíme žiakov normu „správneho sedu“ na fitlopte. Sledujeme 

pritom postavenie dolných končatín, panvu, ramená a postavenie hlavy. Tento nácvik opakujeme 

častokrát preto, aby sa postupne vytváral nový dynamický stereotyp správneho držania tela.  

Posadíme sa na fitloptu do vzpriameného sedu roznožmo. Dolné končatiny sú na šírku 

ramien. Panvou vykonáme niekoľkokrát pohyb vpred a vzad, aby sme sa naučili držať podsadenú 
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panvu v tzv. neutrálnej polohe. Ramená dvíhame nahor a nadol, vpred a vzad – opakujeme asi 

trikrát. Neskôr ramená zafixujeme vzad a nadol. Hlavou vykonáme pohyb vpred a vzad, takisto 

dva alebo trikrát. Správne postavenie hlavy je vtedy, keď je v predĺžení trupu a brada je zasunutá. 

Deti vhodne motivujeme k tomu, aby si túto naučenú normu správneho sedu preniesli aj do 

bežného života. Napríklad sedenie počas edukačného procesu alebo pri domácej príprave na 

vyučovanie, pri práci na počítači, sledovaní televízie, stolovaní, teda pri všetkých sedavých 

činnostiach. 

Nesprávne 

 

Nesprávne 

 

Obr. 16 Postavenie dolných končatín 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Správne 

 

 

Nácvik – panva vpredu 

 

Nácvik – panva vzadu 

 

Obr. 17 Postavenie panvy 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Panva podsadená – správne 

 

 

Nácvik – ramená hore 

 

Nácvik – ramená dole 

 

Obr. 18 Poloha ramien 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Správne 
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Nácvik – ramená vpredu 

 

Nácvik – ramená vzadu 

 

Obr. 19 Predo zadná poloha ramien 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Správne 

 

 

Nácvik – hlava vpredu 

 

Nácvik – hlava vzadu 

 

Obr. 20 Postavenie hlavy 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Správne 
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2.3 Cvičenia na karimatkách a fitloptách zamerané na kvalitu držania tela 

Pred cvičením na hodine telesnej a športovej výchovy využijeme medzipredmetové vzťahy 

na slovenskom jazyku a literatúre, výtvarnej výchove, vlastivede a pod., kde budú žiaci pracovať 

s básničkami. Takto sa jednotlivé riekanky naučia už pred vstupom do telocvične. Potom sa 

k textu priradí pohyb podľa predlohy tejto publikácie či už na karimatke alebo fitlopte. 

Na 2. stupni, hlavne v 6., 7., 8. a 9. ročníku riekanky vynecháme a cvičíme podľa predlohy 

a popisu ako strečing, alebo ako Pilatesove cvičenia. V jednotlivých cvičebných polohách 

vydržíme 10 - 15 sekúnd. Podľa potreby môžeme cvičenie vykonávať aj dynamicky. 

Ak cvičíme podľa J. Pilatesa, môžeme vychádzať z jeho deviatich princípov: 

 koncentrácia – myseľ sa sústredí na to, čo robí telo, 

 kontrola – podporuje koordináciu tela a mysle a garantuje, že pohyby nebudú 

náhodné a nedbalé, 

 koncentrácia na stred – svaly posilňujeme zo stredu sily, smerom von, 

 dýchanie – vdych vedieme do hrudníka (predklony a úklony – výdych, smerom 

nahor a záklony – vdych), 

 správne držanie tela – pri cvičení si uvedomujeme polohu jednotlivých častí 

tela, 

 plynulosť – pohybujeme sa pomaly a elegantne, 

 presnosť – pohyby sú presné, úsporné a precízne, 

 životná sila – ak ste pripravení, pridávajte na intenzite cvičenia, čím sa bude 

zlepšovať vytrvalosť, 

 relaxácia – naučte sa uvoľňovať telo a nepreťažovať ho (Craig, 2001). 

Vychádzajúc z praxe je potrebné vyberať veku primerané cvičenia. Dodržať zásadu 

postupnosti, hlavne na fitloptách je potrebné naučiť žiakov polohy v ľahu na chrbte, na boku 

a v ľahu vpredu. Neskôr zaradíme balančné polohy, ktoré fitlopta umožňuje. Vhodné je mať pri 

cvičení protišmykovú obuv, alebo cvičíme naboso. Kvalita cvičenia závisí aj od oblečenia, ktoré 

by malo byť dostatočne elastické a priliehavé. Kompenzačné cvičenia na karimatkách a fitloptách 

môžeme zaradiť na začiatku alebo na konci vyučovacej hodiny. Vyberieme osem až desať cvičení 
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podľa toho, či sa kompenzačným cvičeniam venujeme celú vyučovaciu hodinu alebo len na 

začiatku, či konci vyučovacej hodiny. 

Pri cvičení s riekankami meníme východiskovú polohu zvyčajne po prvom verši. Pri 

cvičení na karimatke a fitlopte sa riadime rytmom a obsahom riekanky. Napríklad, ak je prechod 

z východiskovej polohy (a) do zaujatia cvičebnej polohy (b) zdĺhavý, žiaci môžu povedať celú 

riekanku. Druhýkrát ju opakujú, ak sa vracajú z polohy (b) do polohy (a). Ďalší variant zmeny 

polohy je napr. pri cvičeniach obr. 71, 74, 83, kedy počas celej riekanky opakujú jednoduché 

pohyby: obr.71 – plávanie, obr. 74 chôdza, obr. 83 presýpanie, obr. 90 úklony hlavou atď. Rytmus 

a pohyb s obsahom riekaniek úzko súvisí. Žiakom to pripomína „repovanie“, preto nie je problém 

zistiť, po ktorom verši je potrebné zmeniť cvičebnú polohu. Starší žiaci, ktorí nehovoria riekanky 

zotrvávajú v cvičebných polohách 10 – 15 sekúnd ako pri cvičení pilates alebo pri strečingu. 

Štruktúru vyučovacej hodiny môžeme zostaviť aj tak, že kompenzačné cvičenia sú 

náplňou hlavnej časti. V takomto prípade vyberieme asi pätnásť cvičení. Všetko závisí od 

vyspelosti skupiny. Cvičiť môžeme aj podľa hudby. Zvlášť cvičenie na fitloptách je veľmi 

variabilné.  

Filozofia cvičenia presahuje do každodenných činností – správne držanie tela v sede, 

v stoji a pri chôdzi. V detskom veku je možné zmeniť pohybový stereotyp alebo aspoň naučiť deti 

normu správneho sedu. A o to, by sa mali učitelia nielen telesnej a športovej výchovy snažiť. 

Vypestovať v deťoch zodpovednosť za svoj životný štýl, pretože kvalita života závisí v najväčšej 

miere od nás samotných. 
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2.3.1 Súbory cvičení na karimatke 

Popis cvičenia: kľak sedmo, vzpažiť. Predklon, čelom sa dotknúť podložky. 

Riekanka:  Kýva zajo uškami a vraví: ,,Slušia mi?“ Ak o kráse rozhoduje dĺžka, 

prekrásne sú zajačikove ušká. 

       

Obr. 21 Zajac 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Vzpor kľačmo, prehnúť chrbticu. V druhej fáze cvičenia vyklenúť chrbticu 

nahor. 

Riekanka: Mačiatko je hravé maličké, najradšej lezie po jedličke. Našlo malú mištičku 

a v nej sladkú kašičku. 

       

Obr. 22 Mačka 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Podpor kľačmo sedmo vzadu. Vytlačiť panvu nahor a zakloniť hlavu. 

Riekanka: Kožené vaky, náklad ťažký máva, medzi hrbmi beduína nosí. Ktože je to? 

Predsa ťava. Prezradím vám o nej čosi. Po púšti sa túla rada. 

       

Obr. 23 Ťava 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Drep rozkročný, predpažiť dole, dlane sú spojené. Pokrčiť predpažmo, 

spojené dlane hore, lakte tlačiť do kolien. 

Riekanka: Kváka žabka na ceste, až ju v krku bolí. „Kdeže mláčky, kdeže ste? 

Včera ste tu boli“. 

       

Obr. 24 Žabka 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Stoj spojný, panvu podsadiť, ramená vzad, hlava v predĺžení trupu. Pokrčiť 

predpažmo, dlaňami k sebe. Pravú dolnú končatinu pokrčiť prednožmo, 

udržiavať rovnováhu. Cvičiť na obidve nohy. 

Riekanka: Hoľa, hoľa, volavka volá: „Mám malé volávčatá, príďte na krstiny. 

Bude tam celá lesná čata“. 

       

Obr. 25 Volavka 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Stoj spojný. Pokrčiť predpažmo skrižmo pravú, pokrčiť zánožmo skrižmo 

pravú. Udržiavať rovnováhu. Cvičiť aj na opačnú stranu. 

Riekanka: Letel orol do mesta, čakala ho nevesta. Potom išli na zmrzlinu, 

tam si našiel orol inú. 

       

Obr. 26 Orol 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Zo stoja rozkročného vzpažiť, predklon. Podpor drepmo zánožný pravou 

(ľavou). Hlava je v predĺžení trupu. 

Riekanka: Okolo nášho domu chodí opica, hádajte prečo nechce fotiť sa? Je taká pekná, 

čierna, chlpatá. Asi si myslí, že je strapatá. 

       

Obr. 27 Opica 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Z ľahu vpredu podpor ležmo. Účinok cvičenia zvýšiť zanožením pokrčmo. 

Riekanka: Kobra je had veľký, nebojí sa včielky. Ale včielka maličká, 

pichne ho do malíčka. 

       

Obr. 28 Kobra 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vpredu, pripažiť, dlane a čelo sú na podložke, zanožiť. 

Riekanka: Pravé husle kobylka má, pod púpavou vybrnkáva. Dziny sem a dziny tam, 

radosť z tohto sveta mám. 

       

Obr. 29 Kobylka 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Ľah vpredu, vzpažiť, dlaňami k sebe, záklon, hlava v predĺžení trupu. Cvičiť 

s výdržou 10 – 15 sekúnd. 

Riekanka: Jašterička Evička hrubá je ako palička. Má zelené bruško  

a veľmi tenké uško. 

       

Obr. 30 Jašterička 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vzadu pokrčmo. Zakloniť hlavu, oprieť sa o lakte, vytlačiť hrudník von. 

Riekanka: Bola jedna malá ryba, ale kde sa stala chyba. Plávala si v akváriu, 

ale iba malú chvíľu. Ľuboš hodil zrkadlo a na rybku dopadlo. 

       

Obr. 31 Ryba 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed pokrčmo roznožný. Rukami chytiť chodidlá. Kolenami robiť pohyby 

smerom hore a dolu. 

Riekanka: Motýlik zlatistý obdivoval krásne listy. Polietal si po kvietkoch trošku, 

potom si spravil dierku v rožku. 

       

Obr. 32 Motýľ 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Ľah vpredu, pokrčiť predpažmo, bradu oprieť o dlane. Nohami striedavo 

zanožovať k sedacím svalom a späť. 

Riekanka: Príroda je biela čistá a v nej srnka zanovitá. Nôžkou kope do zeme, 

hneď sa na ňu pozrieme. 

       

Obr. 33 Srnka 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Kľak sedmo, dlane na kolená. Pri hlasnom „zarevaní“ urobiť prudký pohyb 

vpred do sedu kľačmo na pätách, následne zdvihnúť hlavu do záklonu. 

Riekanka: Ja som veľký lev, stále mám len hnev. Keď ma prejde hlad, 

budem vás mať rád. „Váááúúú“. 

       

Obr. 34 Lev 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Kľak sedmo, vzpažiť, hlboký predklon. Plynulým pohybom sa preniesť do 

podporu ležmo prehnute. 

Riekanka: Krásny krk a biela hlava, labuť si po vode pláva. Plávaj labuť sem a tam, 

radosť z tvojej krásy mám. 

       

Obr. 35 Labuť 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Východisková poloha je stoj spojný s uvoľneným držaním tela. Na pokyn 

(v polovici riekanky) stoj spojný, ramená vzad, hlava je v predĺžení trupu 

a ťaháme ju nahor, panva je v neutrálnej polohe (vpred). 

Riekanka: Ide kačka po blate, len sa na to dívate. Vystrite sa deti, veď slniečko letí. 

       

Obr. 36 Deti 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Stoj spojný, očami fixovať pevný bod. Pravú nohu pokrčiť prednožmo, 

zároveň pokrčiť pripažmo pravú, uvoľniť zápästie. To isté na druhú stranu. 

Výdrž 5 – 8 sekúnd. 

Riekanka: Bocian, ten má rád žabky, chodí na ne do mláčky. Tie sa rýchlo schovajú, 

bociana si podajú. 

       

Obr. 37 Bocian 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Podpor kľačmo sedmo. Z toho podpor kľačmo sedmo zánožný. Cvičiť na 

obidve strany dvakrát. 

Riekanka: Holub, ten rád chodí na strechu, tam on robí neplechu. Je to veľký nezbedník, 

najradšej si zobká chlebík. 

       

Obr. 38 Holub 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Podpor ležmo vpredu, dlane a brada na podložke. Panvu a bradu zodvihnúť 

z podložky. V tejto polohe vydržať počas celej riekanky. 

Riekanka: Húsenica plazí sa, po zemi sťa pávica. Červené má z toho líca, 

vyzerá jak krásavica. 

       

Obr. 39 Húsenica 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Zo vzporu kľačmo postupne vzpor stojmo vysadene. Stoj na celých 

chodidlách. 

Riekanka: Slnko sa na horu smeje, stromy, kríky v hore hreje. Aj zelenú trávičku, 

poteší to horičku. 

       

Obr. 40 Hora 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vpredu, pripažiť, brada opretá o podložku. Záklon trupu, posilňujeme 

chrbtové svalstvo. V záklone vydržať počas celej riekanky. 

Riekanka: Had sa plazí po tráve, chce sa dostať k potrave. Potrava je dobrá vec, 

hovorí si plazivec. 

       

Obr. 41 Had 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 



 

47 

Popis cvičenia: Sed pokrčmo skrížny, pravá cez ľavú, ľavé chodidlo vzad. Paže voľne vedľa 

tela. Skrčiť vzpažmo ľavou a pripažmo pravou za telom a spojiť prsty oboch 

rúk za chrbtom. 

Riekanka: Jašterička Evička hrubá je ako palička. Má zelené bruško  

a veľmi tenké uško. 

       

Obr. 42 Torze 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vzadu. Postupne zdvihnúť trup, predpažiť a prednožiť. Posilňovať brušné 

svaly a ohýbače krku. 

Riekanka: Loďka s loďkou pláva, veselo si pohmkáva. Vetrík loďku poháňa, 

a tá ho už doháňa. 

       

Obr. 43 Loďka 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Podpor ležmo vpredu na predlaktí pred telom. Z toho podpor kľačmo na 

predlaktí. Hlava je v predĺžení trupu. 

Riekanka: V izbe stojí stolček, pod stolčekom domček. V domčeku sú rôzne veci, tešíme 

sa z toho všetci. 

       

Obr. 44 Stolček 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Stoj na ľavej, pravú pokrčiť únožmo, chodidlo oprieť o ľavú, upažiť. Pomaly 

vzpažiť, dlane spojiť. Cvičiť aj na druhú stranu. 

Riekanka: Všade vôkol rastie strom, už je vyšší ako dom. Lezie na strom chlapec smelý, 

nebojí sa žiadnej diery. 

       

Obr. 45 Strom 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Stoj spojný, pohľad upriamiť na jeden bod. Pokrčiť zánožmo ľavou a ľavou 

rukou chytiť priehlavok. Pravou vzpažiť. Cvičiť na obidve strany. 

Riekanka: Tanečník si tancuje, celý svet sa raduje. Jednu pózu nacvičuje 

a pri tom si pohvizduje. 

       

Obr. 46 Tanečník 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Široký stoj rozkročný, upažiť. Pomalý úklon vľavo, návrat do východiskovej 

polohy, v polovici riekanky úklon vpravo. 

Riekanka: Trojuholník v ruke mám, komu že ho, komu dám? Dám ho malej Aničke, ona 

ho dá mamičke. 

       

Obr. 47 Trojuholník 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Sed skrčmo, dlane sú na kolenách. Chrbát, krk a hlava v jednej priamke. 

Podľa rytmu riekanky otáčať hlavou vpravo a vľavo. 

Riekanka: Turek sedí v Turecku, ruky nemá vo vrecku. Má ich na kolienkach, 

dokážeš to, Evka? 

       

Obr. 48 Turek 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Vo vzpore kľačmo vyklenúť chrbát a dotknúť sa pravým kolenom čela. 

Zanožiť pokrčmo pravou, záklon hlavy a v tejto polohe dokončiť riekanku. 

Cvičiť na obidve nohy. 

Riekanka: Prezradím vám známu vec. Tiger, to je krásavec. Keď tesáky vycerí, 

utekajme von z hory. 

       

Obr. 49 Tiger 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed vzpriamený, predpažiť, ruky zovrieť v päsť. Chodidlami a zovretými 

päsťami vykonať flexiu a extenziu. 

Riekanka: Koníček je maličký, nebolia ma ručičky. Nožičky sa ponáhľajú, 

domov k mame utekajú. 

       

Obr. 50 Koník 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Sed vzpriamený, predpažiť. Pažami a trupom napodobňovať veslovanie 

v člne. 

Riekanka: Veslovanie, to je krása! svaly nabrať pri tom dá sa. Veslár veslom narába, na 

chlebík si zarába. 

       

Obr. 51 Veslár 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Drep, chrbát vzpriamiť, hlava v predĺžení trupu. Malými krokmi kráčať 

dopredu, kolená pritláčať k zemi, naťahovať chodidlá. 

Riekanka: Letí vrana vysoko, obzerá sa navôkol. Zletí na zem, kráča, 

krídelká si zmáča. 

       

Obr. 52 Vrana 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed široko roznožný, dlane na kolená. Nohy pokrčiť, paže podložiť popod 

kolená dlaňami na podložku. 

Riekanka: Mám ja doma korytnačku, takú veľkú, peknú hračku. Rada sa s ňou hrám, 

komuže ju dám? 

       

Obr. 53 Korytnačka 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: V polohe podpor stojmo zodvihneme súčasne pravú pažu pokrčmo a ľavú 

nohu. V polovici riekanky vymeniť končatiny. Cvičenie je náročné na 

stabilitu. 

Riekanka: Ťarbavý krok máva, hovoria mu múdra hlava. Zvolá Janko: ,,To je on, 

ten veliký, sivý slon. 

       

Obr. 54 Slon 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Stoj rozkročný, pokrčiť upažmo, prsty na ramená. Lakťami opisovať čelné 

kruhy vpred a potom vzad. 

Riekanka: Papagáj ten lieta rád, hoci v klietke, kamarát. Hore, dole poletuje, 

krídelká si posilňuje. 

       

Obr. 55 Papagáj 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Stoj rozkročný, pokrčiť upažmo, predlaktia hore. Otočiť trup vpravo/vľavo, 

predpažiť pokrčmo ruky zovrieť v päsť, palec je v dlani, lakte pri sebe. Hlava 

kopíruje pohyby paží. 

Riekanka: V Austrálii klokan býva. Vo vaku si mláďa skrýva. Hlavička mu iba trčí, 

nožičky vo vaku krčí. 

       

Obr. 56 Klokan 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Sed pokrčmo, pažami obopnúť predkolenie. V rytme riekanky sa hojdať vzad 

a vpred. Účinná masáž chrbtových svalov. 

Riekanka: Na hojdačke maličká, sedí naša Zuzička. Hojdy sem a hojdy tam, 

ja vás všetkých pochytám. 

       

Obr. 57 Kolíska 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vzadu, pripažiť. Deťom navodiť atmosféru zamŕzajúceho ľadu. Napnúť 

svalstvo na celom tele. V polovici riekanky uvoľniť svalstvo. V uvoľnenej 

polohe chvíľu zotrvať. 

Riekanka: Zmrzla voda, vznikol ľad, pevné svaly chceme mať. A keď slnko zasvieti, 

ľadík sa nám roztopí. 

       

Obr. 58 Ľad 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vzadu, vzpažiť. Nohy vo flexii natiahnuť dopredu, paže napnúť nahor. 

Uprostred riekanky uvoľniť celé telo. V tejto polohe zotrvať 5 – 10 sekúnd. 

Riekanka: Natiahnutá guma, je ako oceľová struna. Celé telo uvoľníme 

a príjemne sa cítime. 

       

Obr. 59 Guma 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Výpon rozkročný, vzpažiť. Striedavo naťahovať paže hore. Pri predklone 

nastáva uvoľnenie svalov. 

Riekanka: Jabĺčka si oberáme, ochutnať ich deťom dáme. „Jedno spadlo“, vraví Nika, 

aj to dáme do košíka. 

       

Obr. 60 Oberáme jabĺčka 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Stoj rozkročný, vzpažiť von. Navodiť predstavu pevne stojaceho  

stromu – napätie. Na strome je mnoho lístkov, ktoré sa vo vánku  

trepocú – uvoľnenie. 

Riekanka: Košatý je ten náš strom a vysoký, ako dom. A na jeseň iste,  

padá z neho lístie. 

       

Obr. 61 Lístie 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vzadu, pažami a nohami robiť rôzne pohyby (ako mäkká hlina, ktorú 

miesi peciar). Po ukončení riekanky zaujať polohu „sochy“, spevniť svalstvo 

na celom tele. Výdrž 3 – 7 sekúnd. 

Riekanka: Peciar hlinu miesi, postaví pec kdesi. Zvýšilo sa trochu, postavíme sochu. 

       

Obr. 62 Socha 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 



 

54 

Popis cvičenia: V stoji rozkročnom, upažiť znázorniť zmrznutého snehuliaka. Po odrecitovaní 

riekanky napodobniť, ako sa snehuliak postupne topí. 

Riekanka: Postavil som snehuliaka, jeho krása všetkých láka. Dorobím mu hlavičku, 

miesto nosa mrkvičku. 

          

Obr. 63 Snehuliak 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vpredu, hlavu položiť na podložku nabok, paže mierne od tela, dlaňami 

nahor, nohy v miernom roznožení. Uvoľniť svalstvo na celom tele. V tejto 

polohe deťom rozpovieme krátky príbeh na aktuálnu tému, alebo pozitívne 

zhodnotíme ich cvičenie. 

  

Obr. 64 Relaxácia I. 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vzadu, paže mierne od tela, dlane vytočené nahor. Dolné končatiny 

mierne od seba, špičky vytočené von. Svalstvo uvoľniť na celom tele. Pri 

všetkých relaxačných polohách môžu byť oči zatvorené, alebo otvorené. 

  

Obr. 65 Relaxácia II. 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Ľah vpredu, pokrčiť upažmo. Na dlane obrátené nadol položiť ľavé líce. 

Pokrčiť únožmo pravou. Trup pootočiť tak, aby pravý lakeť smeroval ku 

pravému kolenu – môže sa ho aj dotýkať. Uvoľniť celé telo, hlavne panvu 

a bedrovú časť chrbtice. Cvičenie opakovať aj na druhú stranu. 

  

Obr. 66 Relaxácia III. 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: V ľahu vpredu roznožmo, špičky nôh smerujú von. Pokrčiť vzpažmo, bradu 

oprieť o prekrížené paže. Uvoľniť celé telo, hlavne chrbtové svaly. 

  

Obr. 67 Relaxácia IV. 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Po ukončení cvičenia deti vyzveme, aby zaujali akúkoľvek relaxačnú polohu, 

v ktorej sa cítia príjemne. Napríklad ako oddychujú, počúvajú hudbu, alebo 

ako zaspávajú. Po zaujatí subjektívnej relaxačnej polohy uvoľniť svalstvo na 

celom tele. 

  

Obr. 68 Relaxácia V. 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 



 

56 

2.3.2 Súbory cvičení na fitlopte 

Popis cvičenia: Stoj rozkročný predklon. Fitloptu držať medzi kolenami a pažami. V druhej 

časti riekanky zaujať stoj vzpriamený, pripažiť von. 

Riekanka: Kto sa stále hrbatí ten má chrbát hrbatý. Hore hlavu, vypni hruď, 

ako jedľa rovný buď. 

       

Obr. 69 Jedľa 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Kľak, predklon. Spojené paže voľne obopínajú fitloptu. Pravé/ľavé líce 

položiť na loptu. Malými pohybmi sa hojdáme vpred a vzad. 

Riekanka: Sladko spí si sedmospáč, slnko svieti vstávať ráč. Sedmospáč je Samko, 

oblejte ho mamko. 

       

Obr. 70 Samko 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed vzpriamený na fitlopte, mierny predklon. Ľavá  predpažiť, pravá zapažiť. 

Podľa rytmu riekanky „plávať kraul“. 

Riekanka: Pláva kačka po jazere, vo vode si šaty perie. Rybky sem a rybky tam, ja vás 

všetky pochytám. 

       

Obr. 71 Kačka 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Sed vzpriamený, roznožmo. Pokrčiť prednožmo pravou/ľavou. Rukami 

tlesknúť pod kolenom striedavo, podľa rytmu. 

Riekanka: Ja mám sane, nové sane, sadnime si spolu na ne. Keď ja tlesknem ako-tak, 

vyletím až po oblak. 

       

Obr. 72 Sane 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed vzpriamený, mierne roznožmo, záklon. Pokrčiť prednožmo pravou/ľavou 

a dotýkať sa striedavo raz pravého, potom ľavého kolena. 

Riekanka: Čistá voda, vodenka, vlažila nám kolienka. Tak nám bolo veselo, že sa domov 

nechcelo. 

       

Obr. 73 Voda, vodenka 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed vzpriamený, roznožmo. V rytme riekanky robiť malé kroky na mieste. 

Striedať aj pohyby paží – ako pri chôdzi. 

Riekanka: Kúpil si pes topánočky, nevedel v nich skákať, trvali mu iba tri dni, 

už ich musel látať. 

       

Obr. 74 Topánočky 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Sed vzpriamený, roznožmo. Pokrčiť upažmo, predlaktie hore, dlane smerujú 

dopredu. Pohojdávať sa na fitlopte vo vertikálnej rovine. 

Riekanka: Žaba, žaba maličká, skáč mi pekne žabička. Na vodu ťa hádžem, 

mocne ako vládzem. 

       

Obr. 75 Žabička 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed roznožný, predklon. Paže sa dotýkajú podložky. Sed vzpriamený,  pokrčiť 

upažmo, úklony hlavou vpravo a vľavo. 

Riekanka: Žabka z vody vyskakuje, hlavičku si naťahuje. Na brehu si pokvakáva, 

chrbátik si vyrovnáva. 

       

Obr. 76 Hlavička 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed roznožný. Krokmi vpred sa dostaneme do ľahu vzad na fit lopte. Hlavu 

držať v predklone – posilňovať šijové svaly. 

Riekanka: Gágal gunár na dvore, až mu vyschlo v gágore. Húska krajšie gága, 

vo vode sa mága. 

       

Obr. 77 Gunár 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Ľah vpredu na fitlopte. Paže a nohy sa opierajú o podložku. Ruky striedavo 

dvíhať a klásť späť. Pri druhom verši dať ruky do tyla – záklon. 

Riekanka: Spustím sa na predné labky, už aj skáčem ťapky – ťapky. Zhíkli všetci chúďa 

dieťa, zmenilo sa na medvieďa. 

       

Obr. 78 Medvieďa 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Kľak, predklon s oporou na fitlopte. Ruky a nohy sa opierajú o podložku. 

Striedavo odľahčovať – ľavú pažu a ľavú dolnú končatinu a opačne. 

Riekanka: Ja mám kone, vrané kone, pasú sa mi na záhone. Mám koníčky mám, 

pasiem si ich sám. 

       

Obr. 79 Vrané kone 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Kľak pokrčmo pravou. Fitlopta je na pravej strane. Nohy vystrieť – roznožiť. 

Pravý bok oprieť o fitloptu – upažiť. Pravou pažou sa opierať o podlahu. 

Riekanka: Natočíme motory, pôjdeme my do hory. Natočíme vrtuľníky, vznesieme sa 

nad rybníky. 

       

Obr. 80 Vrtuľník 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Kľak, predklon, ruky na fitloptu. Dlaňami rolovať fitloptu vpravo a vľavo. 

Riekanka: Ide pavúk po stene, nosí zlaté prstene. Evička sa raduje, že jej prsteň daruje. 

       

Obr. 81 Pavúk 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed vzpriamený roznožmo, ruky na fitloptu. Malými krokmi sa posúvame 

vpred do ľahu vzadu pokrčmo, vzpažiť. 

Riekanka: Jedna malá rosnička, prebrala sa zo sníčka. Uteráčik mäkký vzala, 

v rosičke sa vykúpala. 

       

Obr. 82 Rosnička 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed vzpriamený roznožmo, záklon – predpažiť. „Presýpame múku“ z jednej 

do druhej dlane. 

Riekanka: Vzala Marka krupice, do červenej čapice. Janko má zas múku, 

v zelenom klobúku. 

       

Obr. 83 Krupica 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Laterálnym pohybom panvy, fitloptu rolujeme zľava – doprava. 

Riekanka: Hula-hula loptička, kotúľaj sa trošička. Doprava a doľava, to je ale zábava. 

       

Obr. 84 Loptička 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed vzpriamený, pravou pokrčmo, pokrčiť upažmo. Po prvom veršíku – trup 

do záklonu, striedavo sed prednožný pravou/ľavou. 

Riekanka: Len čo vstanem z postele, už aj cvičím vesele. Ako zajko v rannej rose, 

máčam labky, nôžky bosé. 

       

Obr. 85 Zajko 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed vzpriamený, roznožný, upažiť, dlane hore. Podľa rytmu riekanky otáčame 

hlavou vľavo a vpravo. 

Riekanka: Kuku, kuku, kuk, v lese stojí buk. Na ňom sedí kukučka, má strakaté períčka. 

       

Obr. 86 Kukučka 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Sed vzpriamený, roznožný, pokrčiť upažmo, dlane dnu. Podľa rytmu vzpažiť 

von a späť. 

Riekanka: Rúčky moje, rúčky tvoje, každý máme rúčiek dvoje. Hádaj, hádaj maličký, 

kto má tiež dve ručičky. 

       

Obr. 87 Rúčky 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed vzpriamený roznožný, pokrčiť upažmo, ruky za hlavu. Podľa rytmu robiť 

s výdržou úklony vpravo a vľavo, predklon a záklon. 

Riekanka: Už sme v lese, tu sú stromy, jeden tu a druhý tu. Vetrík kýva vetvami, 

vtáčik letí nad nami. 

       

Obr. 88 Vetrík 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed vzpriamený roznožmo, skrčiť upažmo – ruky na ramená. Podľa rytmu 

vzpažiť a tlesknúť nad hlavou. 

Riekanka: Ťap, ťap, ťapušky, išli mačky na hrušky, podriapali kožúšky. Povešali na 

vráta, príde krajčír zapláta. 

       

Obr. 89 Ťap, ťap 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Sed vzpriamený roznožmo, skrčiť upažmo, úklony hlavou, dotýkať sa raz 

jednej, potom druhej dlane. 

Riekanka: Osievame múčku, v slamenom klobúčku. Čo naosievame, pekárovi dáme. 

       

Obr. 90 Osievame múčku 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed vzpriamený roznožmo, predpažiť (alebo vzpažiť, zapažiť, upažiť). Krúžiť 

dlaňami vpravo a vľavo. 

Riekanka: Mlyn sa krúti klapi-klap, máme vody až po žľab. Dajte mamka chleba oval, 

narastiem vám až po poval. 

       

Obr. 91 Mlyn 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Podpor ležmo vpredu na fitlopte. Paže fixujú polohu. Záklon trupu, zapažiť. 

Riekanka: Letí, letí lietadlo, keby na zem dopadlo. Zatlieskali deti, lebo na zem letí. 

       

Obr. 92 Lietadlo 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Podpor kľačmo ponad fitloptu. Horné končatiny sa dotýkajú podložky. Trup 

zodvihnúť hore, pokrčiť upažmo. 

Riekanka: Náš strakatý kocúrik, spadol z piecky na múrik. Hľadí dolu z výšky, 

chytajte ho myšky. 

       

Obr. 93 Kocúrik 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Zo sedu na fitlopte ľah vzadu, vzpažiť, dlane na podložku, prednožiť. 

Prednožiť najprv pravou, potom ľavou dolnou končatinou. 

Riekanka: Malá Evka v tráve leží, potichu k nej ježko beží. Otvor očká, pritlač bruško, 

nepusti ho pod svoj chrbát. 

       

Obr. 94 Malá Evka 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Podpor kľačmo ponad fitloptu. Ľavú vzpažiť, pravú zanožiť a opačne. 

Riekanka: Povedala ryba, aby bola chyba. Povedal rak, aby bolo tak. Povedalo zrkadlo, 

aby to tak dopadlo. 

       

Obr. 95 Povedala ryba 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Sed vzpriamený, roznožmo. Postupne predklon hlavy, urobiť „guľatý chrbát“. 

Postupne – stavec po stavci – sa vrátime do východiskovej polohy. 

Riekanka: Bol raz jeden domček, v tom domčeku stolček. Na stolčeku myštička, 

a z nej pije mačička. 

       

Obr. 96 Domček 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed vzpriamený, ruky vbok. Poskakovať na fitlopte vo vertikálnej rovine. 

Riekanka: Koník skáče hopsasa, hlávka sa mu natriasa. Hop, hop skáče, beží k nám, 

Rád sa naňho pozerám. 

       

Obr. 97 Koník 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed vzpriamený roznožmo. Skrčiť upažmo, spojiť dlane, vytvárať medzi nimi 

tlak. 

Riekanka: Vzdychá zajko spoza voza, zas je zima, to je hrôza. Udivený pozerá, 

na zmrznuté jazerá. 

       

Obr. 98 Zajko 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Vzpor ležmo, kolená na fitlopte. Kľuk, opakovať 5 krát. Svaly na celom tele 

spevniť, aby bolo v jednej rovine. 

Riekanka: Keď vyskočím z postele, už aj cvičím vesele. Keď posilním ruky, 

môžem váľať buky. 

       

Obr. 99 Váľať buky 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed pokrčmo, pažami pridržiavať fitloptu. Krokmi vzad sa vytlačiť do ľahu 

vzad na fitlopte. Trup a ramenné kĺby sú uvoľnené v extenzii. 

Riekanka: Malá lienka hop – sasa, na lopte sa natriasa. Na chrbáte leží a za chvíľku 

ku mamičke beží. 

       

Obr. 100 Lienka 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vzadu pokrčmo, hlava je v predĺžení trupu – posilňovanie šijových 

svalov. V druhej časti riekanky predpažiť, zaobliť chrbát a posilňovať 

brušné svaly. 

Riekanka: Postavíme krásny most, juj, to bude ale skvost. Auto po ňom letí, 

pozerajme deti. 

       

Obr. 101 Most 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 



 

67 

Popis cvičenia: V sede na fitlopte, dlane za hlavu. Pri úklone sa dotknúť pravým lakťom 

pravého kolena. Naťahovať svalov na dorzálnej strane chrbta. 

Riekanka: Máme doma telefón, magneťák a diktafón. Natiahneme chrbátik a sme zdraví 

ako nik. 

       

Obr. 102 Chrbátik 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed vzpriamený. Úkrokmi bokom ľah na pravom boku. Stabilitu udržiavať 

pravou pažou a dolnými končatinami, ktoré sú v miernom roznožení. Ľavou 

vo vzpažení naťahovať šikmé brušné svaly. Cvičiť na obidve strany. 

Riekanka: En – ten tulipán, na moste je starý pán. A pod mostom ryba s chvostom. 

Chytajte ju bude hosťom. 

       

Obr. 103 En-ten tulipán 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Podpor ležmo na fitlopte, svalstvo na celom tele uvoľniť. V polovici riekanky 

napnúť svaly, panva je na fitlopte. 

Riekanka: Leť lístoček ako vták, nepostávaj na poštách. Leť cez hory, cez lúky, 

mojej mamke do ruky. 

       

Obr. 104 Leť lístoček 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Sed vzpriamený roznožmo, vzpažiť von. Predklon, sed vzpriamený obrat 

vľavo. Rukami sa dotknúť fitlopty na ľavej strane stehna a opačne. 

Riekanka: Hore lúka, dole hora, utiekla mi kura z dvora. A po ceste na kraj mosta, 

stratila tri pierka z chvosta. 

          

Obr. 105 Hore lúka 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Kľak za fitloptou, ruky na lopte. Vystierať dolné končatiny, cez ľah vpredu 

prechádzať po rukách do vzporu ležmo. Skrčením kolien kľak sedmo na 

fitlopte, ruky na podložke. 

Riekanka: Gúľalo sa jabĺčko, ku Aničke ľahučko. Také chutné maličké, dá ho svojej 

mamičke. 

          

Obr. 106 Jabĺčko 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Z kľaku za fitloptou podpor ležmo na fitlopte. Urobiť 2 – 3 kľuky. Vrátiť sa 

do východiskovej polohy. Cvičenie zopakovať trikrát. 

Riekanka: Guľatá som maličká, volajú ma loptička. Skáčem sem a skáčem tam, 

malé deti zabávam. 

          

Obr. 107 Loptička 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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2.4 Súbory cvičení na prevenciu a korekciu skoliózy 

Popis cvičenia: Naťahovanie chrbtových a prsných svalov. Vzpor kľačmo, hlava je 

v predĺžení trupu. Kľak sedmo, vzpažiť. V obidvoch polohách vydržať 

10 sekúnd. 

          

Obr. 108 Cvičenie 1 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Vzpor kľačmo. Kľak sedmo zánožný pravou, vzpažiť ľavou a opačne. Výdrž 

10 sekúnd na obidve strany. 

          

Obr. 109 Cvičenie 2 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vzadu. Pokrčiť ľavou, vzpažiť pravou. Výdrž 15 sekúnd. Vymeniť 

končatiny a cvičiť to isté. 

          

Obr. 110 Cvičenie 3 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Ľah vzadu pokrčmo ľavou, prednožiť pravú – chodidlo vo flexii, pripažiť. 

Zdvihnúť panvu z podložky – výdrž 15 sekúnd. Cvičenie opakovať 

druhou nohou. 

          

Obr. 111 Cvičenie 4 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Vo vzpore kľačmo rúčkovať vpravo. Dolné končatiny ostávajú na mieste. 

V polohe vydržať 15 sekúnd. To isté cvičiť aj na druhú stranu. 

          

Obr. 112 Cvičenie 5 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vzadu pokrčmo – pripažiť. Zdvihnúť trup – pokrčiť upažmo, dlane za 

hlavu, zdvihnúť pravú nohu – čelo oprieť o pravé koleno. Nohy vymeniť. 

          

Obr. 113 Cvičenie 6 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Podpor sedmo. Pravú pokrčiť prednožmo, predklon hlavy. V polohe vydržať 

15 sekúnd. Cvičiť na obidve strany. 

          

Obr. 114 Cvičenie 7 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Kľak, pripažiť. Podpor kľačmo únožný ľavou – úklon, ľavá vzpažiť. Cvičiť 

na obidve strany s výdržou 15 sekúnd. 

          

Obr. 115 Cvičenie 8 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Vzpor kľačmo. Zanožiť pravú a predpažiť ľavú. Po 15 sekundách výdrži 

končatiny vymeniť. 

          

Obr. 116 Cvičenie 9 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Podpor kľačmo na predlaktí. Hlava je v predĺžení trupu. Na predlaktiach sa 

posúvať vpravo, po výdrži 15 sekúnd, potom na opačnú stranu. 

          

Obr. 117 Cvičenie 10 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed pokrčmo. Ruky pod kolenami. Prednožiť pokrčmo ľavou predklon, čelom 

sa oprieť o ľavé, potom pravé koleno. Cvičiť s výdržou 15 sekúnd. 

          

Obr. 118 Cvičenie 11 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Drep únožný pravou, upažiť. Podpor drepmo na predlaktí únožný pravou, 

potom na opačnú nohu. V obidvoch polohách vydržať 15 sekúnd. 

          

Obr. 119 Cvičenie 12 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Kľak. Kľak sedmo, čelo na podložku. Z toho podpor kľačmo oprieť temenom 

o podložku, výdrž 15 sekúnd. Cvičenie ukončiť relaxáciou v kľaku sedmo. 

          

Obr. 120 Cvičenie 13 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vzadu, pripažiť. Pokrčiť prednožmo – pokrčiť upažmo. Krížovú časť 

chrbtice tlačiť na podložku. 

          

Obr. 121 Cvičenie 14 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vpredu čelom na podložke. Podpor ležmo na predlaktí. Z toho podpor 

kľačmo na predlaktí. Sedacie svaly, chrbát a hlava sú v rovine. Vo všetkých 

troch polohách vydržať 15 sekúnd. 

          

Obr. 122 Cvičenie 15 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Ľah vpredu, pokrčiť upažmo. Dlane opreté o podložku. Paže dvíhať hore 

10 – 15 krát. Potom dvíhať predpažené horné končatiny nad podložku a späť. 

          

Obr. 123 Cvičenie 16 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vzadu, pokrčmo. Zodvihnúť panvu, posilňovať hlboké svaly chrbta 

a panvové dno. Výdrž 15 sekúnd. 

          

Obr. 124 Cvičenie 17 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Relaxačná poloha. Ľah vpredu, pokrčiť upažmo. Pravá dolná končatina 

pokrčmo, hlava nabok. Cvičiť na obidve strany 15 sekúnd. 

          

Obr. 125 Cvičenie 18 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Ľah vzadu, pripažiť. Prednožiť do uhla 45°. Po 10 sekundovej výdrži dolné 

končatiny zodvihnúť kolmo nahor tak isto na 10 sekúnd. 

        

Obr. 126 Cvičenie 19 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vzadu pokrčmo, pripažiť. Predlaktia zodvihnúť z podložky. Potom 

zodvihnúť panvu a trup. Opierať sa o hlavu, lakte a chodidlá. V napätí zotrvať 

10 – 15 sekúnd, alebo cvičenie opakovať 20 krát. 

          

Obr. 127 Cvičenie 20 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vzadu. Napnúť a uvoľniť sedacie svaly, ktoré pri napätí zodvihneme 

z podložky. Opakovať 30 – 40 krát. 

          

Obr. 128 Cvičenie 21 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Ľah vzadu pokrčmo roznožný, spojiť chodidlá. Upažiť, dvíhať striedavo pravé 

a ľavé koleno od podložky. Opakovať 20 krát. 

          

Obr. 129 Cvičenie 22 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Sed, predpažiť. Predklon, pažami uchopiť špičky nôh. Plynule prechádzať 

do hlbokého predklonu. Predlaktia oprieť o podložku. Výdrž 15 – 20 sekúnd. 

          

Obr. 130 Cvičenie 23 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah na boku pokrčmo ľavou. Pravú skrčiť vzpažmo, ľavú pokrčiť pripažmo, 

dlaň na zemi pred telom. Unožiť a súčasne dvíhať hlavu a trup do úklonu. 

10 krát na obe strany. 

          

Obr. 131 Cvičenie 24 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Ľah vpredu, vzpažiť. Paže zodvihnúť nad podložku a prechádzať cez upaženie 

do pripaženia. Opakovať 10 krát. 

        

Obr. 132 Cvičenie 25 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vzadu, pokrčmo. Prednožiť pokrčmo pravú aj ľavú. Panvu ťahať nahor. 

Bicyklovať 30 – 40 krát. 

          

Obr. 133 Cvičenie 26 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vpredu, pokrčiť upažmo, dlane pod čelom. Dvíhať panvu, končatiny sú 

vyrovnané na špičkách. Cvičiť 20 krát. 

        

Obr. 134 Cvičenie 27 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Podpor kľačmo na predlaktiach. Pravú unožiť, zanožiť a vrátiť do 

východiskovej polohy. Chodidlo je vo flexii. Cvičiť striedavo po 10 krát. 

          

Obr. 135 Cvičenie 28 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vzadu, predpažiť. Dolné končatiny vyrovnať, chodidlá vo flexii. 

V predpažení prudko kmitať 30 – 40 krát. 

          

Obr. 136 Cvičenie 29 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vzadu pripažiť. Predpažiť a trup dvíhať do polohy záklon v sede. 

V konečnej polohe vydržať 10 – 15 sekúnd, alebo cvičiť dynamicky 15 krát. 

          

Obr. 137 Cvičenie 30 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Sed pokrčmo, chodidlami k sebe, kolená tlačiť na podložku. Vzpažiť pokrčmo 

pravou, úklon. Ľavou pažou sa dotknúť pravého kolena. Výdrž 15 sekúnd 

na obidve strany. 

          

Obr. 138 Cvičenie 31 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Z kľaku, vzpor kľačmo. Z neho vzpor stojmo vysadene. Paže, hlava a trup sú 

v jednej priamke. Kolená vyrovnané, celé chodidlá ostávajú na podložke. 

Výdrž 20 sekúnd. 

          

Obr. 139 Cvičenie 32 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vzadu pokrčmo. Kolenami kmitať od seba a k sebe 30 – 40 krát. Na záver 

cvičenia roznožiť pokrčmo s výdržou 10 sekúnd. 

          

Obr. 140 Cvičenie 33 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Ľah vzadu. Striedavo kmitať pažami z pripaženia do vzpaženia 20 krát. 

          

Obr. 141 Cvičenie 34 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Z kľaku, kľak unožný pravou/ľavou k unoženej nohe, pravú/ľavú vzpažiť. 

Cvičiť na obidve strany s výdržou 15 sekúnd. 

        

Obr. 142 Cvičenie 35 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vzadu pokrčmo, pripažiť. Z podložky zodvihnúť hlavu, trup a zápästím sa 

oprieť o kolená. Vykonať tlak  na 10 sekúnd, opakovať 3 krát. 

          

Obr. 143 Cvičenie 36 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Ľah vzadu, pokrčmo. Nohy v pravom uhle vytáčať – kolená vpravo, chodidlá 

vľavo. Opakovať 15 krát. 

          

Obr. 144 Cvičenie 37 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vzadu, pravú pokrčmo. Ľavú prednožiť, unožiť a vrátiť do východiskovej 

polohy. Obidvomi dolnými končatinami cvičiť 10 krát. 

        

Obr. 145 Cvičenie 38 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Ľah vpredu, pokrčiť upažmo, dlane pod čelom. Hlavu vytáčať vľavo 

a vpravo – nedvíhať ju nahor. Cvičiť 20 krát, striedavo. 

          

Obr. 146 Cvičenie 39 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Sed, pravú nohu pokrčiť skrižmo cez ľavú. Trup vytočiť vpravo. Ľavú pažu 

oprieť o koleno pravej nohy, pravú zapažiť. Cvičiť na obidve strany s výdržou 

20 sekúnd. 

          

Obr. 147 Cvičenie 40 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Podpor sedmo pokrčmo. Striedavo podpor ležmo vysadene vzadu prednožiť 

ľavou/pravou. Opakovať 10 krát na obidve dolné končatiny. 

          

Obr. 148 Cvičenie 41 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Vzpor kľačmo, únožný pravou. Podpor kľačmo únožný pravou, úklon, pravá 

vzpažiť. Cvičiť aj na opačnú stranu s výdržou 20 sekúnd. 

          

Obr. 149 Cvičenie 42 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Kľak. Kľak únožný pravou, úklon vpravo, pravú za telo, ľavú pokrčiť 

vzpažmo. Výdrž 15 sekúnd na obidve strany. 

        

Obr. 150 Cvičenie 43 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Roztopená čokoláda. Ľah vzadu, vzpažiť. Napnúť svaly na celom tele. Päty, 

sedacie svaly, chrbát a hlavu tlačiť do podložky. Po 10 sekundách uvoľniť 

všetky svaly. Uvoľňovacie cvičenie opakovať 3 – 5 krát. 

          

Obr. 151 Cvičenie 44 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis cvičenia: Podpor sedmo pokrčmo. Z toho vzpor ležmo pokrčmo vzadu. Cvičením 

posilňujeme celý svalový korzet. Výdrž 10 – 15 sekúnd. 

        

Obr. 152 Cvičenie 45 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Popis cvičenia: Výpad vpravo, úklon vpravo. Pravú pažu oprieť o koleno, ľavú vzpažiť. 

Výdrž 15 sekúnd. Cvičiť na obidve strany. 

      

Obr. 153 Cvičenie 46 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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3 ZÁVER 

Z praxe nám vyplýva, že nie každý žiak rád cvičí a nie každé dieťa má vzpriamené držanie 

tela. Ale sme presvedčení, že učitelia môžu ovplyvniť správne držanie tela, ukázať a naučiť ako 

správne sedieť, stáť a chodiť, a takto širokospektrálne a preventívne pôsobiť na zdravie detí. 

Vhodnou motiváciou, trpezlivosťou a vlastným príkladom naučiť deti ich spoluzodpovednosti za 

vlastné zdravie. 

Na záver by sme chceli poznamenať, že našu prácu nepredkladáme ako nemenný 

a vyčerpávajúci materiál na uplatnenie preventívnych a vyrovnávacích cvičení na odstránenie 

svalovej dysbalancie a redukciu nesprávneho držania tela. Ale nech je prínosom učiteľom, ktorým 

nezáleží len na intelektuálnej úrovni detí, ale aj na ich výchove a zdraví. Aby v tomto zmysle 

viedli deti k zodpovednosti za vlastné zdravie, ktorého súčasťou je aj pohyb, ktorý zabezpečuje 

najprirodzenejšiu potrebu existencie človeka. 
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