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Úvod
Učebnica „Moderná telesná a športová výchova a súčasná škola“ je
prvou zo štvorice učebných materiálov vydaných na podporu vzdelávania
v rámci národného projektu „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej
a športovej výchovy“, ktorého nositeľom je Národné športové centrum
a ktorý realizuje v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu
Univerzity
Komenského
v Bratislave
a ďalšími
pedagogickými
pracoviskami pripravujúcimi vyučujúcich telesnú a športovú výchovu.
Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ. Všetky štyri pripravované
učebné materiály budú na seba nadväzovať a tvoria jeden logický celok.
Učebnica, ktorú práve držíte v rukách, pokrýva predovšetkým prvý
a druhý tematický modul kontinuálnych vzdelávaní učiteľov realizovaných
v rámci projektu.
Učebnica je rozdelená do piatich častí. Prvá časť prináša poznatky
o vyučovaní telesnej výchovy v zahraničí a možnostiach integrácie týchto
poznatkov a skúseností do našich škôl. V druhej časti sa autori venujú
problémom súčasnej školy a miestu telesnej a športovej výchovy v nej.
Prezentujú sa v nej súčasné trendy vyučovania telesnej a športovej
výchovy, niektoré moderné pedagogické koncepcie a koncepcie
vyučovacieho procesu so zameraním na utváranie pozitívnych postojov
žiakov k pohybovej a športovej aktivite a zážitkovosť vyučovania.
Pozornosť sa v tejto časti venuje aj otázkam bezpečnosti vyučovania.
Tretia časť učebnice je zameraná na teoretické základy tvorby programov
vyučovania v telesnej a športovej výchove. Približuje súčasné kurikulá
telesnej a športovej výchovy pre jednotlivé stupne vzdelávania,
spracováva poznatky použiteľné pri tvorbe programov vyučovania
v jednotlivých moduloch vyučovania, ako sú gymnastické cvičenia, tance
a gymnastické športy, pohybové, športové a netradičné hry, športy
v prírode, základné lokomócie a atletika. Samostatná časť je venovaná
správnemu využívaniu odbornej terminológie a pedagogickej diagnostike.
Vo štvrtej časti učebnice autori prezentujú moderné technológie
a prostriedky na zefektívnenie vyučovacieho procesu v telesnej
a športovej výchove a možnosti využitia internetu pri práci učiteľa telesnej
a športovej výchovy. Posledná, piata časť učebnice, sa venuje otázkam
integrovaného vyučovania telesnej a športovej výchovy.
V publikácii autori používajú dva rôzne názvy vyučovacieho predmetu
– „telesná výchova“ a „telesná a športová výchova“. Názov telesná
výchova sa v učebnici objavuje predovšetkým v tých častiach publikácie,
v ktorých sa popisuje historický vývoj predmetu a skúsenosti a poznatky
zo zahraničia. Ide predovšetkým o kapitolu jedna a prvú časť druhej
kapitoly. Taktiež sa používa aj v piatej kapitole pri charakerizovaní
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zdravotnej telesnej výchovy, kde zostal pôvodný názov predmetu
„zdravotná telesná výchova“. Tam, kde sa obsah učebnice už týka
súčasného predmetu, ktorého názov sa od školského roku 2014/2015
zjednocuje na všetkých stupňoch škôl na „telesná a športová výchova“,
tam používajú už autori nový názov predmetu. V tomto duchu je
spracovaná už druhá časť druhej kapitoly a všetky nasledujúce kapitoly
učebnice s výnimkou už spomínanej časti piatej kapitoly.
Učebnicu spracovávali deviati autori, pričom bola snaha, aby každý
spracovával tie problémy, ktorými sa dlhodobo výskumne a študijne
zaoberá. Tým sme chceli dosiahnuť čo najkvalitnejšie spracovanie
jednotlivých kapitol. Väčší počet autorov však prináša aj väčší počet
štýlov spracovania problémov, ako aj písania textu. Keďže sme nechceli
v tomto smere jednotlivých autorov príliš unifikovať a obmedzovať,
nechali sme im určitú voľnosť v podaní problémov a v ich prejave.
Myslíme, že to čitateľa obohatí a umožní mu získať širší pohľad na
spracovanú problematiku.
Pri uvádzaní literárnych prameňov a zozname lietratúry sme použili
v zahraničí najpoužívanejšiu normu Americkej psychologickej asociácie
APA.
Definitívnu podobu učebnice nám svojimi pripomienkami pomohli
dosiahnuť oponenti – Doc. PaedDr. Alena Doušková, PhD. a Mgr. Jana
Masaryková, PhD. a jazykový korektor PhDr. Igor Machajdík, za čo im aj
touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie.
Autori si pri písaní učebnice nenárokovali vyčerpávajúco
charakterizovať všetky spracovávané témy, skôr sa snažili prehľadne
syntetizovať dostupné poznatky a prezentovať ich zrozumiteľne
a systematicky čitateľovi. Autori veria, že učebnica nájde v rámci
projektu, pre ktorý bola spracovaná, uplatnenie predovšetkým
u vyučujúcich telesnú a športovú výchovu v praxi na základných
a stredných školách. Môže sa ale taktiež stať vhodným študijným
materiálom aj pre študentov fakúlt pripravujúcich učiteľov telesnej
a športovej výchovy a študentov pedagogických fakúlt.
Autori radi prijmú podnety a pripomienky čitateľov, za čo vopred
ďakujú.
Za autorský kolektív
Doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.
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1 Telesná výchova v zahraničí a možnosti integrácie
poznatkov a skúseností do našich škôl
1.1 Súčasný svet a jeho globálne problémy
Súčasný svet
Súčasná doba je dynamická a súčasný svet sa mení tak rýchlo, že sa
tomu často nevieme ani prispôsobiť. Aké sú megatrendy vývoja
súčasného sveta, ktoré ovplyvňujú aj systémy výchovy a vzdelávania a
miesto pohybovej aktivity v nich? Pokúsime sa v nadväznosti na
niektorých autorov (Haag, 2008; Klein & Hardman, 2008; Turek, 2010 ai.)
spomenúť tie globálne problémy, ktoré najviac trápia ľudstvo a prirodzene
ovplyvňujú aj systémy výchovy a vzdelávania.
Celosvetové globálne problémy
Medzi najčastejšie globálne problémy ľudstva patrí zintenzívnenie
konkurenčného boja na svetových trhoch, náboženské konflikty, otázky
vojny a mieru, porušovanie základných ľudských práv a slobôd, masový
nárast populácie v niektorých častiach sveta, nerovnomernosť
hospodárskeho vývoja a prehlbovanie rozdielov medzi bohatými
a chudobnými krajinami a ľuďmi, korupcia, nezamestnanosť, prírodné
katastrofy, extrémny nacionalizmus, terorizmus, narastanie násilia
a kriminality, drogy a civilizačné choroby. To všetko vedie k tomu, že je
potrebné sa viac venovať vo výchove a vzdelávaní takým hodnotám ako
sú láska, úcta, rešpekt, sloboda, rovnosť, čestnosť, pomoc, spolupráca a
rozvíjať schopnosť aktívne a zodpovedne sa zúčastňovať na verejnom
živote, posudzovať problémy nielen z osobného a národného hľadiska,
ale aj medzinárodného a globálneho hľadiska.
Zvyšujúce sa množstvo informácií a rýchly rozvoj informačných
a komunikačných technológií
Súčasný
otvorený
prístup
k informáciám
prostredníctvom
informačných a komunikačných technológií vedie k tomu, že škola
prestáva byť hlavným zdrojom informácií a zdrojom poznania. V tomto
kontexte sa mení aj pozícia a práca učiteľa v nej. Internet a nové
technológie v mnohom nahrádzajú a konkurujú učiteľovi. Zavádzajú sa aj
nové prístupy k vzdelávaniu, ako je napr. e-learningové vzdelávanie, teda
vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.
Učiteľ však nemôže nové technológie vnímať ako svojho nepriateľa, ale
ako pomocníka, ktorého možnosti musí žiak prirodzene v súčasnom
svete využiť.
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Demografické zmeny v spoločnosti, migrácia ľudí, medzinárodná
mobilita
Populácia, najmä v Európskej únii starne, priemerný vek ľudí sa
zvyšuje, čo vyvoláva tlak na potrebu celoživotného vzdelávania sa. Voľný
pohyb tovaru, ľudí, medzinárodná mobilita zvyšuje tlak na potrebu
jazykovej prípravy a vedie aj k multikultúrnej výchove, založenej na
tolerancii rozdielov medzi ľuďmi, akceptácii ľudí inej farby pleti, iného
náboženského vyznania, iných kultúrnych zvykov a pod. Na druhej strane
sú rýchlo sa rozvíjajúce rôzne druhy sociálnych internetových sietí
vedúce ľudí k neosobnej komunikácii a potieraniu priamych osobných
kontaktov.
Permanentné znečisťovanie životného prostredia, nedostatok
potravy a pitnej vody
Tento trend nastoľuje požiadavku trvalo udržateľného rozvoja, teda
rozvoja, ktorý bude vyhovovať požiadavkám spoločnosti bez toho, aby
obmedzoval schopnosť budúcich generácií zabezpečiť plnohodnotný
život a svoje potreby. Vedie aj k prehodnocovaniu obsahu vzdelávania
smerom k ochrane životného prostredia a uvážlivému znižovaniu
škodlivých dôsledkov techniky a technológií. Požiadavka ekologických
stavieb, šetrných k životnému prostrediu sa týka nielen bežnej výstavby,
ale aj športových stavieb, kam patria aj veľké športové areály, športové
štadióny, ale aj nové školské športové zariadenia, ktoré musia taktiež
spĺňať aj ekologické požiadavky. Podobne ekologické požiadavky sa
vyžadujú aj pri výrobe športového vybavenia škôl, potrieb, materiálov,
pomôcok, náradia a náčinia.
Postupná globalizácia sveta vo všetkých oblastiach vrátane
výchovy a vzdelávania
Svet sa „zmenšuje“. Rozvoj leteckej dopravy, komunikačných sietí,
internetu umožňuje ľuďom veľmi rýchlo komunikovať, efektívne sa
presúvať z miesta na miesto, spoznávať iné kultúry, históriu ľudstva,
sociálne podmienky, školské systémy. Svet sa taktiež globalizuje, mnohé
nadnárodné spoločnosti sú etablované v takmer všetkých krajinách
sveta, kde je často jednoduchšie nájsť produkty globálnych spoločností
ako niečo typicky lokálne. Globalizácia sa dotýka obchodu, komerčnej
sféry, ale aj oblasti výchovy a vzdelávania. Vo výchove a vzdelávaní sa
dnes intenzívne vymieňajú informácie a skúsenosti, presadzujú sa
globálne aplikovateľné pedagogické prístupy a teórie.
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Sedavý spôsob života ľudí, pohybová inaktivita a jej zdravotné,
ekonomické a sociálne dopady
Tento trend považujeme z nášho pohľadu za veľmi podstatný, preto
mu budeme venovať o niečo väčšiu pozornosť. Celosvetovým
problémom súčasného spôsobu života ľudí je pohybová inaktivita, sedavý
spôsob života a z nich vyplývajúce časté problémy so zdravím. Pohybová
inaktivita je v globálnom pohľade považovaná za štvrtý najdôležitejší
rizikový faktor predčasných úmrtí. To, že fyzická aktivita ľudí bola
v minulosti integrálnou súčasťou ich každodenného života, už dnes
neplatí. Skôr opak je pravdou. Pohybová inaktivita sa dnes považuje za
niečo úplne normálne.
Posledné výskumy pohybovej inaktivity ľudí prezentované v roku 2012
v projekte NIKE, ACSM a ICSSPE „Stvorený k pohybu“ poukazujú na
alarmujúce zistenia. V USA sa fyzická aktivita ľudí za posledných zhruba
40 rokov znížila o 32 % a predpokladá sa jej zníženie do roku 2030 o 46
%. Vo Veľkej Británii sa od roku 1961 dodnes znížila o 20 %
a predpokladá sa jej zníženie do roku 2030 o 35 %. Podobne je tomu aj
ďalších krajinách. V Číne sa fyzická aktivita od roku 1991 do roku 2009
znížila o 45 % a predpokladá sa jej pokles do roku 2030 o 51 %. O niečo
lepšia situácia je v Brazílii a v Indii. V Brazílii sa fyzická aktivita znížila od
roku 2002 do roku 2007 o 6 %, ale predpokladá sa jej pokles do roku
2030 až o 34 %. V Indii sa znížila od roku 2000 do roku 2005 o 2 %
a predpokladá sa jej pokles do roku 2030 iba o 14 %. Tieto zmeny sa
prejavujú aj v zmene viacerých ukazovateľov súvisiacich so zdravotným
stavom obyvateľov. Napríklad, vo Veľkej Británii v rokoch 1994 až 2008
stúpla obezita o 79 % u mužov a o 47 % u žien, u britských detí vo veku
od 2 do 10 rokov stúpla o 56 %.
Pohybová inaktivita sa považuje za významný faktor všetkých druhov
úmrtí, vzniku kardiovaskulárnych ochorení, vysokého krvného tlaku,
cukrovky typu 2, metabolických porúch, niektorých druhov rakoviny
a psychických ochorení. Posledné výskumy Lee a kol. (2012) uvádzajú,
že pohybová inaktivita je zodpovedná za 6 % srdcovo-cievnych ochorení,
7 % cukrovky II. typu a 10 % rakoviny prsníka. V Brazílii napr. u úmrtí
pripisovaných cukrovke sa predpokladá nárast v období od roku 2005 do
roku 2015 o 82 %, v Číne v roku 2005 napr. zomrelo na srdcovo-cievne
ochorenia 2,4 milióna ľudí. V štúdii sa uvádza, že vo svete je približne 5,3
milióna predčasných úmrtí každoročne viazaných na pohybovú inaktivitu.
Značné sú aj ekonomické dopady fyzickej inaktivity ľudí. Inaktivita
zásadným spôsobom zaťažuje ekonomiku krajín.
Napr. v štyroch
veľkých krajinách (Čína, India, Veľká Británia a USA) celkové náklady
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spojené s inaktivitou predstavovali v roku 2008 viac ako 200 biliónov
USD. Do roku 2030 sa predpokladá, že priame náklady spojené
s inaktivitou ľudí vzrastú v Čine a Indii o viac ako 450 %, v USA viac ako
110 % a vo Veľkej Británii viac ako o 60%. No inaktivita má nielen
ekonomický dopad, ale dopad aj na ľudské zdroje. Až 9 % všetkých úmrtí
sa pripisuje práve fyzickej inaktivite.
Inaktivita ľudí je akoby začarovaný kruh v ich individuálnom vývoji
a následky sa prenášajú aj na ďalšie generácie. Pohybovo neaktívne deti
majú väčšie predpoklady byť obézne a chorľavé. Z toho vyplýva vyššie
vymeškávanie školskej dochádzky a následne nižšia úspešnosť v
školských výsledkoch. Takíto mladí ľudia sa ťažšie uplatňujú na trhu
práce, vyžadujú si väčšie náklady štátu v oblasti sociálnej a zdravotnej
a prestavujú väčšie spoločenské a ekonomické riziko. Kruh sa uzatvára
tým, že deti neaktívnych rodičov majú menšiu šancu a motiváciu byť
pohybovo aktívni a skracujú si tým život v priemere o 5 rokov.
Význam pohybu ako prevencie porúch zdravia sa v súčasnosti
zvyšuje. Škola s jej vplyvom na deti a mládež má v tomto smere
nezastupiteľné miesto. Vytváranie vzťahu a návyku detí a mládeže
k pravidelným pohybovým a športovým aktivitám, najmä vo veku do 10
rokov je preto jedných z prioritných cieľov súčasnej školy.

1.2 Vyučovanie telesnej výchovy v školách v zahraničí
Telesná výchova v školách je dnes v celosvetovom meradle v
pomerne zložitej situácii a zdá sa, že je ohrozená v mnohých krajinách
všetkých kontinentov. Na Svetových summitoch telesnej výchove
v Berlíne v roku 1999, v Magglingene v roku 2005 a na 7. Európskom
kongrese FIEP v Barcelone 2012 prezentoval Ken Hardman výsledky
troch svetových auditov vyučovania telesnej výchovy, do ktorých sa
zapojilo do 200 štátov sveta.
Konštatoval, že v situácia v rozsahu povinného vyučovania telesnej
výchovy v kurikulách škôl sa v roku 2005 zhoršila oproti roku 1999 cca
o 6 %. V súčasnosti sa telesná výchova povinne vyučuje vo svete na 81
% základných škôl a 82 % stredných škôl. V základných školách sa
vyučuje telesná výchova vo svete v priemere 94 minút týždenne (napr. v
roku 1999 to bolo 116 minút). Na stredných školách je priemer 101 minút
(v roku 1999 to bolo 143 minút). Existujú rozdiely medzi kontinentmi i
krajinami. Napr. v európskej komunite je rozsah vyučovania telesnej
výchovy 114 minút týždenne na základných školách a 103 minút na
stredných školách, čo je viac ako celosvetový priemer. Pozitívne v tomto
smere sú niektoré východoeurópske krajiny, kde v poslednom období
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nastal nárast počtu hodín povinnej telesnej výchovy (napr. Poľsko – z 2
hodín na 4 hodiny týždenne, Ukrajina a Slovinsko – z 2 hodín na 3 hodiny
týždenne). Celkovo počas obdobia 1999 až 2005 zostal počet hodín
rovnaký v 60 % krajinách, vzrástol v 16 % krajinách a poklesol až v 24 %
krajinách. V období 2005 až 2012 sa táto situácia stabiizovala.
Hardman ďalej uvádza, že až v 40 % štátov je pravdepodobné, že
dôjde skôr k zrušeniu hodín telesnej výchovy ako hodín iných
vyučovacích predmetov. Celkový status telesnej výchovy ako
vyučovacieho predmetu je až v 44 % krajín sveta vnímaný ako nižší
oproti minulosti. Status učiteľa telesnej výchovy je vnímaný v 70 % krajín
ako rovnaký, v 3 % krajín ako vyšší a až v 27 % krajín ako nižší.
Kvalitu vyučovania telesnej výchovy limitujú aj materiálne
a priestorové podmienky, ktoré boli hodnotené ako výborné iba v 8 %
krajín. Najčastejšie boli hodnotené ako limitované (cca 32%) a ako
primerané (cca 31 %). V cca 18 % krajín boli hodnotené ako
nevyhovujúce. Aj v tejto oblasti sú veľké rozdiely medzi kontinentmi
i v rámci kontinentov. Napr. v Európe, v ekonomicky prosperujúcich
krajinách západnej a severnej Európy, boli podmienky hodnotené
zvyčajne ako primerané a často aj ako výborné na rozdiel od krajín
strednej a východnej Európy, kde prevládalo hodnotenie podmienok ako
nevyhovujúcich.
Celkovo však audity konštatovali, že telesná výchova je stále
zatlačovaná do defenzívnej role. V mnohých krajinách trpí znižujúcim sa
počtom hodín v osnovách, strážením rozpočtu, neadekvátnym
finančným, materiálnym a personálnym zabezpečením, ako vyučovací
predmet má nízky status a nízku vážnosť, stále viac sa dostáva na okraj
záujmu a príslušné orgány ju nedoceňujú. Zdá sa, že má slabú vážnosť
v učebných osnovách. V mnohých krajinách sa neberie ako rovnocenná
iným, zdanlivo nadradeným predmetom zameraným na rozvoj detského
intelektu a v niektorých prípadoch (niektoré Africké krajiny) môže telesná
výchova v blízkej budúcnosti aj prestať existovať ako samostatný
vyučovací predmet.
Na africkom kontinente rozvoj a obsah telesnej výchovy zaostáva za
ostatnými predmetmi a väčšina programov od základných škôl až po
univerzity je neadekvátna. Chudoba, nezamestnanosť, politická
nestabilita, zložité klimatické podmienky, politika kmeňov, korupcia,
nedostatok kvalifikovaných školiteľov a nízka morálka učiteľov sú hlavné
faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú úroveň telesnej výchovy v Afrike. Ale
aj tu sú krajiny, ako napr. Maroko a Tunisko, ktorým sa darí proti nim
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úspešne bojovať a udržovať primeranú úroveň telesnej výchovy v
školách.
Na austrálskom kontinente sa príliš uprednostňuje elitný šport, na
ktorý sa vynakladá veľa peňazí a minimum sa minie na zdravie a
zdatnosť väčšiny austrálskych detí, ktoré sa dostali na úplné dno priorít.
Telesná výchova sa väčšinou podceňuje v školách. Skoro úplné
zastavenie investícií do telesnej výchovy bolo v Južnej Austrálii spojené
najmä s masívnymi investíciami do vyhrávania medailí na OH v Sydney
2000.
Kríza sa prejavuje aj v americkej školskej telesnej výchove.
Výskumy v USA konštatujú, že telesná aktivita amerických detí a
mládeže sa v poslednom období rapídne znižuje. Prispieva k tomu aj
fakt, že počet hodín telesnej výchovy v deväťdesiatych rokoch minulého
storočia významne poklesol, a to napriek tomu, že bol prijatý zákon,
ktorým vláda poskytuje 400 miliónov dolárov na to, aby sa telesná
výchova stala povinnou v osnovách amerických štátnych škôl. Na nízku
zdatnosť americkej populácie a na vysokú obezitu sa čoraz viac sťažujú
aj americké ozbrojené sily, čo pociťujú najmä pri nábore vojakov do
americkej armády. Preto americká vláda zaviedla v roku 2010 do škôl
projekt „Hýbme sa v škole“, ktorý zaštiťuje manželka prezidenta Obamu.
Naopak o niečo lepšiu pozíciu má telesná výchova v krajinách Južnej
Ameriky, kde prevláda i napriek mnohým ekonomickým problémom
všeobecný entuziazmus a mimoriadna chuť pracovať s deťmi na školách.
Rozdielna je situácia v krajinách ázijského kontinentu. V arabských
krajinách sa telesná výchova v školách síce vyučuje, ale je výrazne
ovplyvnená islamom, najmä dievčenská telesná výchova. V niektorých
krajinách ako Kuvajt i vojenskou prípravou. Podobne je tomu napr. i
v Izraeli, kde je telesná výchova viac zameraná na brannú prípravu. Vo
východoázijských krajinách ako Čína, Vietnam a i. je prispôsobená
tradíciám a bojuje so sťaženými prírodnými, materiálnymi a priestorovými
podmienkami.
Asi najlepšiu pozíciu má v súčasnosti telesná výchova v školách
v Európe, i keď aj tu sa čoraz častejšie stretávame s podobnými
problémami ako inde vo svete. Situácia vo vyučovaní telesnej výchovy
v jednotlivých krajinách Európy, založenej na integrácii a kooperácii,
jednotnom trhu, jednotnej mene a voľnom pohybe osôb a tovaru, sa javí
stále v mnohom ako značne rozdielna, a to aj napriek tomu, že je
evidentných viacero spoločných tendencií a spoločných postupov
riešenia problémov. V posledných rokoch zaznievajú pozitívne signály
najmä z európskych centrálnych orgánov, kde sa čoraz častejšie hovorí
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o potrebe posilnenia vyučovania telesnej výchovy v súvislosti
s narastajúcimi zdravotnými problémami a epidémiou obezity európskej
školskej populácie. Posledné informácie o stave telesnej výchove na
školách v Európe sú prezentované v správe Európskej komisie „Telesná
výchova a šport na školách v Európe“ z roku 2013.

Základné spoločné charakteristiky telesnej výchovy
v európskych krajinách
Povinné vyučovanie telesnej výchovy
Vo všetkých štátoch je telesná výchova povinným vyučovacím
predmetom. Ako nepovinný ho môžeme registrovať len na niektorých
súkromných školách vo Veľkej Británii, Írsku a v Portugalsku.
Pravidelnosť, ale nedostatočný rozsah vyučovania telesnej
výchovy
Vyučovanie je vo všetkých krajinách pravidelné, spôsob blokovej
výučby je okrem kurzovej výučby veľmi vzácny. Týždenne sa reálne
vyučuje na 1. stupni základných škôl (veková kategória 6 - 10 rokov)
v rozsahu od 1 hodiny (Portugalsko, Nórsko) až po 5 hodín (niektoré
školy vo Francúzsku), najčastejšie 3 hodiny týždenne. Na 2. stupni
základnej školy (veková kategória 11 - 14 rokov) a na 3.stupni škôl
(veková kategória 14 -18 rokov) prevažuje takisto rozsah 2 niekde 3
hodiny týždenne. Za asi 12 rokov školskej dochádzky (6 - 18 rokov) sa
celkový počet minút telesnej výchovy za týždeň pohybuje od 850
(Švédsko) až po 1 900 (Francúzsko). Rozsah vyučovania telesnej
výchovy sa v 90. rokoch minulého storočia v mnohých krajinách, najmä
zavádzaním nových vyučovacích predmetov a z finančných dôvodov,
znižoval. Po prijatí Rezolúcie Európskej komisie o úlohe športu vo
vzdelávaní v roku 2007 sa situácia začala mierne zlepšovať. Viaceré
krajiny upravili počet hodín telesnej výchovy (napr. Slovinsko z 2 na 3
týždenne, Polsko z 2 na 4 hodiny týždenne a pod.). I napriek tomu
takmer všade považujú stále odborníci súčasný reálny stav za
nedostatočný a vzdialený od ideálnej predstavy 1 hodiny povinnej
telesnej výchovy denne. Avšak prax ukazuje, že často ani tento rozsah
nebýva optimálne využitý. Čoraz častejšie sa v celoeurópskom meradle
volá po vyššom počte hodín povinnej telesnej výchovy a po súčasnom
prehodnotení jej cieľov a skvalitnení jej vyučovania. V správe Európskej
komisie o stave telesnej výchovy na školách v Európe z roku 2013,
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v ktorej sa porovnávajú aj zmeny v rozsahu vyučovania v jednotlivých
štátoch od školského roku 2006/2007 do roku 2011/2012 sa konštatuje,
že v sledovanom období neprišlo k zásadným zmenám v rozsahu
vyučovania telesnej výchovy na 1. stupni základných škôl (ISCED 1)
a ani na 2 stupni základných škôl (ISCED 2) v sledovaných európskych
krajinách. Správa ale v tejto súvislosti na strane 26 uvádza, že Slovensko
je jediná európska krajina, v ktorej došlo na stupni ISCED 1 k výraznému
zníženiu počtu hodín povinnej telesnej výchovy (obrázok 1).

Obrázok 1
Počet hodín povinnej telesnej výchovy počas jedného školského roku
na stupni ISCED 1 v rokoch 2006/2007 a 2011/12 (Eurydice Report,
2013)

Svetlé stĺpce – školský rok 2006/2007
Tmavšie stĺpce – školský rok 2011/2012

Variabilita v kurikulách a obsahu vyučovania telesnej výchovy
Pri vyučovaní telesnej výchovy sa používajú rôzne druhy kurikúl a
pedagogickej dokumentácie ako učebné osnovy, rámcové učebné
osnovy, rámcové smernice, metodické príručky a rôzne druhy
metodických materiálov. Prevažujúcimi znakmi je ich otvorenosť,
variabilita výberu prostriedkov a pestrosť obsahu. Kurikulá výrazne
rešpektujú osobnosť žiakov, ich záujmy. Do vytyčovania cieľov viac
vstupuje tradícia, región, škola, učitelia, ale aj žiaci a do určitej miery aj
rodičia.
Rezervy v podmienkach pre školskú telesnú výchovu
Všetky európske kurikulá telesnej výchovy počítajú s tým, že na
vyučovanie budú primerané materiálne a priestorové podmienky a že sa
na vyučovanie telesnej výchovy budú využívať i kryté priestory. Ako
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konštatovali audity vyučovania telesnej výchovy vo svete (1999, 2005,
2012) materiálne zabezpečenie telesnej výchovy je vo väčšine
západoeurópskych štátoch na pomerne dobrej úrovni. S oveľa väčšími
ťažkosťami sa v tejto oblasti stretávajú krajiny bývalej východnej Európy,
pretože väčšina ich štátnych rozpočtov je silne reštriktívna a finančné
prostriedky na dovybavenie škôl telovýchovným materiálom, náradím,
náčiním a modernou didaktickou technikou sú zvyčajne obmedzené.
V mnohých krajinách chýbajú taktiež prostriedky na rekonštrukciu a
opravy budov a výstavbu nových telovýchovných objektov. Audity
ukázali, že z hľadiska krytých priestorov pre telesnú výchovu sú na tom
najlepšie krajiny, v ktorých prevláda vlhké a studené podnebie. Spomedzi
nich vedúce postavenie má Dánsko, kde pripadá na 4 000 obyvateľov
jedno kryté zariadenie. Potom nasledujú Holandsko a Nemecko, ktoré sa
Dánsku približujú, ďalej Francúzsko a Veľká Británia. V teplejších
krajinách sa telocvične niekedy javia skôr ako luxus a nie ako potreba.
Pre školskú telesnú výchovu tu využívajú v oveľa väčšej miere prírodné
podmienky a otvorené priestory. Preto mnohé z nich, ako Španielsko,
Grécko alebo Portugalsko, vo výstavbe krytých telocviční veľmi
zaostávajú.
Rezervy v kádrovom zabezpečení vyučovania telesnej výchovy,
najmä na 1. stupni škôl
Najlepšia situácia z hľadiska kvalifikovanosti vyučovania je v
stredných školách, kde telesnú výchovu vyučujú takmer na 100 % učitelia
s vysokoškolským vzdelaním s aprobáciou telesná výchova. O niečo
horšia je na 2. stupni základných škôl a najhoršia na 1. stupni základných
škôl, kde telesnú výchovu vyučujú učitelia buď s rozšíreným
stredoškolským vzdelaním alebo univerzitným vzdelaním (tzv. triedni
učitelia), ale väčšinou bez špeciálneho vzdelania v telesnej výchove.
Audity telesnej výchovy a štúdie EUPEA a FIEP ukázali, že v tomto
smere nie je najlepšia situácia napr. v Rakúsku, Švajčiarsku, Poľsku,
Fínsku, ale aj na Slovensku. Naopak najviac kvalifikovaných učiteľov
vyučuje na 1. stupni základnej školy v Španielsku, Belgicku a Izraeli.
Medzi európskymi telovýchovnými odborníkmi prevláda názor, že telesná
výchova práve na tomto stupni školy by mala mať najväčší rozsah a mali
by ju vyučovať plne kvalifikovaní učitelia. Pomerne značné rozdiely
môžeme pozorovať v týždenných úväzkoch učiteľov telesnej výchovy, a
to viac podľa krajín ako podľa stupňov škôl. Rozsah je od 18 (Írsko) až do
29 hodín týždenne (Holandsko). V príprave učiteľov telesnej výchovy
prevládajú dva smery - monovalentý a bivalentný. Vo väčšom rozsahu je
monovalentná príprava, t. j. telesná výchova sa študuje samostatne a
štúdium trvá zvyčajne 4 - 5 rokov (Belgicko, Francúzsko, Veľká Británia a
i.).V tých krajinách, kde je bivalentná príprava, t. j. v kombinácii s iným
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vyučovacím predmetom (Nemecko, Írsko, Slovensko a i.) štúdium trvá
zvyčajne 5 rokov. Najvyššie vzdelanie má univerzitný charakter. Vo
väčšine krajín sa používa kreditný systém ECTS a pre sformovanie
študenta v telesnej výchove sa považuje za potrebný optimálny počet asi
3 500 hodín.
Priemerné sociálne postavenie a životná úroveň učiteľov telesnej
výchovy
Učitelia telesnej výchovy podobne ako aj ostatní učitelia patria vo
väčšine štátov k strednej alebo nižšej sociálnej vrstve. Životná úroveň
tejto vrstvy je najvyššia v Nemecku, Francúzsku, Anglicku a severských
štátoch, o niečo nižšia v Španielsku, Portugalsku a Grécku a najnižšia
v celoeurópskom porovnaní v krajinách bývalého východného bloku. Vo
väčšine krajín sa ako vážny sociálny problém ukazuje nedostatok
pracovných miest v oblasti vyučovania telesnej výchovy. Vo Francúzsku
napr. každý rok na asi 800 štátom vytvorených nových pracovných miest
sa hlási 2 000 - 3 000 záujemcov. Zatiaľ čo v roku 1980 80 %
diplomovaných absolventov získalo v Európe pracovné miesto v oblasti
vyučovania telesnej výchovy, v roku 1988 iba 40 % a v súčasnosti je
percentuálny podiel zamestnaných rovnaký alebo aj ešte nižší. Ankety
ukazujú, že až 38 % diplomovaných učiteľov pracuje inde ako v školstve
(v lekárskom sektore, v profesionálnom športe, v poisťovníctve,
v obchode). Nespokojnosť prevláda s finančným ohodnotením učiteľov
telesnej výchovy, a to aj v najrozvinutejších európskych krajinách. Audity
ukázali, že až 50 % učiteľov telesnej výchovy považuje svoje finančné
ohodnotenie za nedostatočné. Odborové zväzy a stavovské organizácie
učiteľov sa snažia aktívne vstupovať do boja za lepšie pracovné a
sociálne podmienky učiteľov, a to nielen štrajkami, ale aj inými, menej
nátlakovými formami - konferenciami, seminármi a pod. V mnohých
štátoch však stavovské organizácie buď neexistujú vôbec, alebo ich
existencia je iba formálna.
Myslíme si, že v základných charakteristikách je vyučovanie telesnej
výchovy na Slovensku, okrem jeho súčasného rozsahu v školských
kurikulách, porovnateľné s väčšinou európskych krajín. Existujú rozdiely
najmä v materiálnom zabezpečení viac prispôsobenom potrebám
školskej telesnej výchovy a voľnému času alebo v reálnych príjmoch a
životnej úrovni učiteľov.
Určité
rozdiely,
a
to
najmä
v porovnaní
s niektorými
západoeurópskymi krajinami, však existujú ešte v samotnom procese a
priebehu vyučovania. V oveľa väčšej miere ako u nás, sú pre ne
charakteristické znaky ako integrácia žiakov so špeciálnymi vzdelávacími
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potrebami do normálneho vyučovania, častejšie využívanie kriteriálneho
a individualizovaného hodnotenia žiakov, výraznejšie prepojenie telesnej
výchovy na záujmovú telesnú výchovu a aktivity vo voľnom čase, väčšie
množstvo alternatívnych modelov vyučovania, väčšia orientácia na
výchovné a rozvíjajúce ciele, kvalitu života i ekológiu a častejšie
uplatňovanie koedukovaného vyučovania najmä v tých krajinách, kde sa
zvýrazňujú viac sociálne aspekty vyučovania.
Na záver tejto časti by sme chceli charakterizovať o niečo
podrobnejšie aspoň dve zahraničné koncepcie vyučovania telesnej
výchovy, v ktorých sa darí, i napriek všetkým problémom, presadzovať
v učebných osnovách najvyššie týždenné hodinové dotácie telesnej
výchovy.
Francúzsko
Progresívnu koncepciu s pokrokovou tradíciou vyučovania telesnej
výchovy má Francúzsko. Je prvým štátom, kde mali žiaci na 1. stupni
základnej školy v učebných osnovách 5 hodín povinnej telesnej výchovy
týždenne a kde z neho žiaci vykonávajú pri končení strednej školy aj
maturitnú skúšku. Povinná telesná výchova a záujmový šport predstavujú
dve vzájomne úzko súvisiace súčasti pôsobenia na výchovu, vzdelávanie
a vývin žiakov, čo predznamenáva aj názov samotného vyučovacieho
predmetu - „telesná a športová výchova“. V povinnom úväzku učiteľa
telesnej výchovy sú zahrnuté 3 hodiny školského záujmového športu.
Vo vyučovacom predmete telesná a športová výchova na
francúzskych školách sa plnia tieto tri hlavné ciele: podporiť rozvoj
organizmu a motoriky všetkých detí a mládeže; umožniť žiakom prístup
k pohybovej a športovej aktivite v určitých oblastiach kultúry; poskytnúť
každému žiakovi poznatky o jeho možnostiach a spôsobe organizovania
a ovplyvňovania telesného rozvoja v jednotlivých obdobiach života.
Rozvoj motoriky žiakov vo vzťahu k hlavným cieľom telesnej výchovy
sa uskutočňuje prostredníctvom pohybových aktivít zaradených podľa ich
funkcie do viacerých oblastí. Prvou sú pohybové aktivity mobilizujúce
energetické zdroje a optimalizujúce ich vplyv. Patrí sem atletika,
lyžovanie, korčuľovanie, plávanie, gymnastika, golf, streľba, vzpieranie
a iné. Druhou oblasťou sú pohybové aktivity charakteristické kreativitou a
majstrovským ovládaním pohybovej formy na náradí, s náčiním a bez
náčinia, pri ktorých sa zaznamenávajú rozličné estetické prejavy. Patrí
sem tanec, športová gymnastika, moderná gymnastika, plávanie,
krasokorčuľovanie, cvičenie na trampolíne a iné. Tretiu skupinu tvoria
pohybové aktivity, pri ktorých podľa určitých pravidiel dochádza k stretu
medzi jednotlivcami. Patrí sem džudo, box, zápasenie, tenis, stolný tenis,
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šerm, bedminton a iné. Predposlednú skupinu tvoria pohybové aktivity
uskutočňované v kolektívoch podľa určitých pravidiel. Patria sem
kolektívne športy - basketbal, hádzaná, volejbal, futbal, rugby, vodné
pólo, hokej a iné. Poslednú skupinu tvoria pohybové aktivity
charakteristické premiestňovaním sa v prírodnom prostredí, adaptovaním
sa na zmeny tohto prostredia. Patrí sem lyžovanie, kanoistika, orientačný
beh, lezenie a ďalšie aktivity vo voľnej prírode.
Úlohou každého učiteľa telesnej výchovy je, aby vychádzajúc
z hlavných cieľov s prihliadnutím na vývin žiakov, ich predpoklady,
záujmy a podmienky školy vypracoval programy vyučovania telesnej
výchovy pre jednotlivé skupiny žiakov s využitím uvedených oblastí
pohybových aktivít.
Poľsko
Ďalším štátom, v ktorom sa v učebných osnovách ráta s rozšírením
povinného vyučovania telesnej výchovy na stredných školách na 5 hodín
týždenne je Poľsko.
Ciele telesnej výchovy na poľských stredných školách sú nasledovné:
- Harmonický rozvoj organizmu, formovanie tela, stimulácia srdcovocievneho, dýchacieho a nervového systému. Otužovanie organizmu po
fyzickej a psychickej stránke, vrátane odolnosti proti stresu;
- Zvýšenie pohybovej výkonnosti, rozvoj kondičných a koordinačných
schopností, ako aj ohybnosti - kĺbovej pohyblivosti. Získanie vedomostí
z oblasti hodnotenia úrovne svojej výkonnosti, ako aj v samotnom
vykonávaní vhodných pohybových aktivít pre zdravie. Dosiahnutie čo
najvyššej kondície odzrkadľujúcej dobrý stav zdravia a stupeň dospelosti;
- Osvojenie si pohybových zručností zo „športov na celý život“,
podmieňujúcich aktívnu účasť na celoživotnej pohybovej aktivite.
Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň pohybových zručností úžitkového,
rekreačného, športového a výrazového charakteru. Zdokonalenia sa vo
vybranej športovo-rekreačnej aktivite a formovanie zručností z oblasti
pohybového sebazdokonaľovania, ako aj organizácie aktivít v rámci
telesnej kultúry;
- Poskytnúť žiakom poznatky potrebné na cieľavedomú a racionálnu
účasť na rôznych formách pohybových aktivít (športových, rekreačných,
turistických, korekčno-kompenzačných). Osvojenie si zásad a pravidiel
samostatného vykonávania pohybových aktivít s cieľom podporiť vývoj
detí a mládeže, poznatky o racionálnom odpočinku. Osvojenie poznatkov
z oblasti športu a olympizmu ako prvkov všeobecnej kultúry;
- Formovanie postojov k zdraviu so špeciálnym zdôraznením významu
systematickej pohybovej aktivity rekreačného, športového a turistického
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charakteru. Formovanie zodpovednosti za stav svojho zdravia, ako aj
zdravia iných ľudí. Formovanie ekologického cítenia.
Na plnenie týchto cieľov sa využívajú rôzne druhy pohybových aktivít
tak, aby žiak na konci stredoškolského štúdia vedel stanoviť základné
funkčné parametre, najmä pulzovú frekvenciu a frekvenciu dýchania pri
rôznom zaťažení, aby si vedel ohodnotiť vlastnú funkčnú úroveň srdcovocievneho a dýchacieho systému pomocou jednoduchých testov, aby
vedel dávkovať zodpovedajúce pohybové zaťaženie zamerané na
zdravie, aby si vedel vybrať vhodné prostriedky na rozvoj kondičných a
koordinačných schopností a posúdiť ich zmeny, aby si vedel vybrať
cvičenia na posilňovanie jednotlivých častí tela a na rozcvičenie a aby
poznal rôzne formy relaxácie po fyzickom a duševnom zaťažení.
Ďalej by mal mať osvojenú techniku a pravidlá minimálne dvoch
športových hier, techniku nízkeho a vysokého štartu, behu na krátke
vzdialenosti aj s prekonávaním prírodných prekážok, techniku a pravidlá
minimálne jednej rekreačnej hry a mal by vedieť samostatne organizovať
rekreačno-pohybové aktivity v kolektíve priateľov a v rodine. Mal by mať
ďalej poznatky o pohybových aktivitách vhodných pre starších ľudí, o
spôsoboch poskytovania prvej pomoci a mal by byť kritický voči
ekologickým nedostatkom a šetriť prírodu.
Vyskúšajte sa:
1. Popíšte súčasné globálne problémy so zameraním sa znižovanie
fyzickej aktivity ľudí.
2. Charakterizujte vyučovanie telesnej výchovy a jeho problémy vo
svete.
3. Charakterizujte súčasný stav vyučovania telesnej výchovy v krajinách
Európy a popíšte v čom sa líši vyučovanie v Európskych krajinách od
vyučovania telesnej výchovy na iných kontinentoch.
4. Popíšte vybraný systém vyučovania telesnej výchovy v zahraničí.
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podporujúce

telesnú

Vo svete existuje veľa medzinárodných organizácií, ktoré sa snažia
podporovať rozvoj športu, telesnej výchovy a pohybových aktivít. Väčšina
z nich je zameraná na športovú oblasť, pričom ich hlavnou aktivitou je
organizovanie veľkých svetových alebo regionálnych športových súťaží a
podujatí. Sem patria MOV, FIFA, UEFA a i. Existuje však skupina
organizácií, ktoré svoju pozornosť orientujú na telesnú výchovu v jej
rôznych formách – od organizovanej telesnej výchovy na školách až po
neorganizované pohybové aktivity vo voľnom čase. Majú svoju tradíciu a
postavenie a predstavujú dôležitú súčasť v mozaike medzinárodných
telovýchovných a športových organizácií. Predstavíme aspoň tie
najvýznamnejšie, ktorých činnosť sa najviac dotýka telesnej výchovy na
školách.
Medzinárodná rada športovej vedy a telesnej výchovy (ICSSPE)
Medzinárodná rada športovej vedy a telesnej výchovy (ICSSPE International Council of Sport Science and Physical Education,
www.icsspe.org) je strešnou orgnizáciou, ktorá združuje približne 300
telovýchovných organizácií, športových univerzít a fakúlt a
ďalších inštitúcií z celého sveta zameraných na rozvoj športovej vedy
a telesnej výchovy. Vznikla v roku 1950 s cieľom vytvoriť sieť
spolupracujúcich organizácií a inštitúcii a spojiť širokú škálu vedeckých
a profesionálnych organizácií z rôznych oblastí a vedeckých disciplín
a vytvoriť priestor pre interdisciplinárnu spoluprácu. Organizácia sa preto
snaží prispieť k lepšiemu vedeckému porozumeniu poznatkov o pohybe
človeka, vzdelávať a vychovávať k vyššej kvalite života a ochrany zdravia
ľudí a byť advokátom výhod súvisiacich s aktívnym životným štýlom
a etických
hodnôt
rozvíjaných
prostredníctvom
športových
a telovýchovných aktivít.
ICSSPE organizuje vedecké kongresy a konferencie. K jej hlavným
aktivitám v tomto smere patrí predovšetkým príprava konferencií
Ministrov športu a najvyšších štátnych funkcionárov pre šport a telesnú
výchovu (MINEPS) a podiel na organizácii predolympijských kongresov Medzinárodných konvencií o vede, vzdelávaní a medicíny v športe
(ICSEMIS), konaných v roku 2008 v Guangzhou v Číne a v roku 2012
v Glasgowe vo Veľkej Británii. Vydáva časopis „ICSSPE Bulletin“
a množstvo
zaujímavých
tematicky
orientovaných
vedeckých
a odborných publikácií. Jej odbornú prácu zabezpečujú tri neformálne
pracovné sekcie – „Medzinárodný výbor športovej pedagogiky“, pracovná
skupina „Šport a rozvojové krajiny“ a „Svetová komisia vedy a športov“.
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Slovensko sa aktívne podieľa na práci ICSSPE. V minulosti bol
v rokoch 1981-1985 členom Exekutívy ICSSPE František Sýkora (FTVŠ
UK, Bratislava), v súčasnosti je členom Exekutívy (2010 – 2014)
Branislav Antala (FTVŠ UK, Bratislava).
Medzinárodný výbor športovej pedagogiky (ICSP)
Medzinárodný výbor športovej pedagogiky (ICSP – International
Committee of Sport Pedagogy) začal pracovať pri ICSSPE od roku 1984.
Úlohou ICSP je stretávať sa, diskutovať a prijímať rozhodnutia o rôznych
pedagogických otázkach a problémoch súvisiacich s vyučovaním telesnej
výchovy na školách.
ICSP združuje 6 najväčších svetových organizácií zaoberajúcich sa
problémami vzdelávania a vyučovania telesnej výchovy na všetkých
stupňoch škôl. Jej členmi sú Medzinárodná federácia telesnej výchovy
(FIEP), Medzinárodná spoločnosť pre porovnávaciu telesnú výchovu
a šport (ISCPES), Medzinárodná federácia zdravotnej telesnej výchovy
(IFAPA), Medzinárodná asociácia pre telesnú výchovu a šport dievčat
a žien (IAPESGW), Medzinárodná asociácia vysokých škôl telesnej
výchovy a športu (AIESEP) a Medzinárodná rada trénerov (ICCE).
Jednotlivé organizácie sa v pravidelných 4-ročných cykloch striedajú vo
vedení ICSP, v rokoch 2013 – 2016 ICSP predsedá FIEP. Hlavným
predmetom pravidelných ICSP sympózií organizovaných po celom svete
je v súčasnosti najmä otázka kvality telesnej výchovy a športu v školskom
prostredí a faktorov, ktoré ju ovplyvňujú.
Medzinárodná federácia telesnej výchovy (FIEP)
Medzinárodná federácia telesnej výchovy (FIEP - Fédération
Internationale d´Éducation Physique, www.fiepeurope.eu) vznikla v roku
1923 v Bruseli a je najstaršou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa
zaoberá telesnou výchovou všetkých vekových kategórií, športovou
výchovou, pohybovou aktivitou pre všetkých, fitnesom, zdravím,
pohybovou rekreáciou a v súčasnosti aj olympijskou výchovou. Je
nezávislou mimovládnou organizáciou združujúcou inštitúcie a
jednotlivcov z viac ako 130 krajín sveta. Patrí medzi organizácie
s najväčším počtom členských krajín (Antala at al., 2013).
Počas celej svojej histórie úzko spolupracovala s UNESCO, ICSSPE,
MOV, Arabským zväzom telesnej výchovy a športu a mnohými ďalšími
medzinárodnými telovýchovnými a športovými organizáciami. S Arabskou
konfederáciou športov a ICSSPE udeľuje Medzinárodnú cenu princa
Faisala za najlepšie vedecké práce z oblasti športu a telesnej výchovy
v arabských krajinách. Pravidelne oceňuje rôznymi svojimi cenami (Zlatý
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a Strieborný čestný kríž, Thulinova európska cena, Zlatý orol – mexická
cena a i.) osobnosti, ktoré sa významne podieľajú na rozvoji telesnej
výchovy a športu vo svete.
Bohatá je jej vzdelávacia činnosť. Od roku 1931 vydáva najstarší
telovýchovný časopis „FIEP Bulletin“, v ktorom bývajú publikované
najnovšie poznatky z telesnej výchovy a športu. Od roku 2005 je
prístupná aj jeho on-line verzia. Po celom svete sa podieľa na organizácii
medzinárodných vedeckých kongresov, vedeckých sympózií a
konferencií a zabezpečuje školenia pre učiteľov, cvičiteľov a
dobrovoľných pracovníkov. Jej „Svetový medzinárodný kongres telesnej
výchovy“ organizovaný každoročne (v roku 2013 bol 28. ročník) vo Foz
de Iguazzu v Brazílii je s počtom viac ako 3000 účastníkov vôbec
najväčším podujatím so zameraním na školskú telesnú výchovu na svete.
Organizovala aj viaceré európske kongresy na Slovensku (1995, 2007,
2013). Najaktívnejšia je v Južnej Amerike, v Európe, v Oceánii a v
arabských krajinách. V roku 1971 a 2000 vydala dva Svetové manifesty
telesnej výchovy, ktoré významne ovplyvnili rozvoj telesnej výchovy a
športu vo svete.
Z jej ďalších aktivít treba spomenúť napr. projekt „Učitelia telesnej
výchovy bez hraníc“, udeľovanie cien „FIEP Top Brasil“ pre najlepších
učiteľov telesnej výchovy, pre najlepšie publikácie v tejto oblasti a pre
najlepšie školské web stránky v latinsko-amerických krajinách,
vybudovanie „Domov telesnej výchovy“ v Brazílii a Mexiku, zavedenie
vernostnej platobnej karty, spustenie FIEP on-line televízie a i.
S úspechom sa stretlo v jej americkej sekcii aj vyhlásenie 1. septembra
za „Deň profesionálov v oblasti telesnej výchovy“. Po jej zosnulom
brazílskom prezidentovi je pomenová aj časť zariadení pre pripravované
Olympijské hry v Rio de Janeiro 2016 – „Villa Olympica Manuel Tubino“ .
FIEP sa vždy opierala o veľký intelektuálny potenciál, ktorý
predstavovala najmä akademická sféra. Sem patrili také osobnosti ako
Joseph Thulin, Antonio Leal de Oliveira, Pierre Seurin, José-Maria
Cacigal, Per-Olof Astrand, John Andrews, Walter Dufour, Robert Deckert,
Jorge Otanez, Othman Al Saad, Liisa Heinila, Manuel Guerrero, Almir
Gruhn, Eric Bayer, Richard Przeweda, Jarmila Kostková, František
Sýkora a veľa ďalších protagonistov s vysokým medzinárodným kreditom
v telesnej výchove.
Bývalé Československo dlhé roky zastupovali v organizácii Jarmila
Kostková (FTVS UK, Praha) a František Sýkora (FTVŠ UK, Bratislava).
Od roku 1996 bol delegátom Branislav Antala (FTVŠ UK, Bratislava),
ktorý je od roku 2008 prezidentom jej európskej sekcie a od roku 2013 aj
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medzinárodným viceprezidentom FIEP World. Národnými delegátmi sú
Ľudmila Zapletalová, Dagmar Nemček a Janka Peráčková (všetci FTVŠ
UK, Bratislava).
Medzinárodná asociácia telesnej výchovy a športu dievčat a žien
(IAPESGW)
Medzinárodná asociácia telesnej výchovy a športu dievčat a žien
(IAPESGW – International Association of Physical Education and Sport
for Girls and Women) bola založená v roku 1949 v Kodani s cieľom
podporovať telesnú výchovu a šport dievčat a žien a pomôcť im vytvárať
rovnaké príležitosti ako má v tejto oblasti mužské pohlavie. Svojou
aktivitou sa snaží pomáhať dievčatám a ženám mať rovnaký prístup
k pohybovým a športovým aktivitám, ako majú muži, prostredníctvom
pohybu rozvíjať ich osobnostný potenciál a pomáhať zlepšovať ich
postavenie v spoločnosti, zvlášť v takých krajinách, kde tieto rozdiely sú
stále evidentné. Na medzinárodnej úrovni sa snaží organizácia ďalej
presadzovať záujmy dievčat a žien v oblasti telesnej výchovy a športu,
rozvíjať medzinárodné kontakty a siete, prinášať príklady dobrej praxe,
ponúkať výmenu vedomostí a skúseností medzi krajinami a rozvíjať
vedeckú základňu pre skúmanie problematiky pohybových a športových
aktivít dievčat a žien.
Organizácia každé štyri roky organizuje svetový kongres s témou
blízkou jej záujmom. Posledný takýto kongres bol organizovaný v roku
2013 v Havane na Kube. Okrem toho organizuje rôzne lokálne
konferencie, ako bola napr. konferencia v Ománe 2010, z ktorej vzišla
výzva „Akceptuj a rešpektuj“ pre prístup dievčat a žien v moslimských
krajinách k športu a telesnej výchove. IAPESGW je zastúpená aj
v Medzinárodnej pracovnej skupine o ženách a športe a v roku 1994 sa
podieľala na príprave materiálu „Medzinárodná deklarácia o ženách a
športe“. Organizácia má v súčasnosti zastúpenie v 35 štátoch sveta.
Slovensko v tejto organizácii zatiaľ nie je aktívne.
Medzinárodná spoločnosť pre porovnávaciu telesnú výchovu
a šport (ISCPES)
Medzinárodná spoločnosť pre porovnávaciu telesnú výchovu a šport
(ISCPES – International Society for Comparative Physical Education and
Sport) bola založená v roku 1978 v Izraeli. Najskôr začala pracovať ako
Medzinárodný výbor pre porovnávaciu telesnú výchovu, až neskôr
postupne ako samostatná organizácia. Jej cieľom je predovšetkým
propagovať, podporovať a rozvíjať medzinárodné porovnávacie štúdie
a výskumy v oblasti telesnej výchovy a športu medzi kontinentmi, rôznymi
kultúrami, krajinami, regiónmi, najmä v oblasti spoločenských vied,
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humanitných vied a pedagogiky. Vydáva časopis „Medzinárodné
športové štúdie“, organizuje kongresy a konferencie. Slovensko malo
tradične dobré vzťahy s organizáciou, zástupcom v organizácii bol
Jaromír Sedláček (FTVŠ UK, Bratislava), v súčasnosti je na podujatia
ICSPES pravidelne pozývaný Branislav Antala (FTVŠ UK, Bratislava).
Medzinárodná asociácia vysokých škôl telesnej výchovy a športu
(AIESEP)
Medzinárodná asociácia vysokých škôl telesnej výchovy a športu
(AIESEP – Assosiation Internationale des Écoles Superieures
d´Éducation Physique, http://www.aiesep.ulg.ac.be) má za cieľ
propagovať a podporovať rast budúcich špecialistov a vedcov v oblasti
telesnej výchovy a športu, rozvíjať vedecký výskum, profesionálnu
prípravu a prax v telesnej výchove a športe, organizovať vedecké mítingy
a šíriť vedecké informácie a zdokonaľovať prostriedky na uľahčenie
prístupu medzinárodnej komunity k nim, spolupracovať s inými
medzinárodnými organizáciami a nadväzovať kontakty na úrovni vlád pre
rozvoj vysokého školstva v oblasti telesnej výchovy a športu. Jej členovia
pravidelne publikujú práce z oblasti vysokoškolskej prípravy učiteľov
telesnej výchovy, trénerov a ďalších telovýchovných a športových
odborníkov. Jednou z jej aktivít je aj udeľovanie „Ceny Prezidenta MOV“
pre osobnosti, ktoré výrazne prispeli k rozvoju telesnej výchovy a športu
vo svete najmä z pohľadu prípravy kádrov pre túto oblasť. Zo Slovenska
sa podujatí AIESEP zúčastňujú pravidelne zástupcovia telovýchovných
a športových fakúlt.
Medzinárodná federácia zdravotnej telesnej výchovy (IFAPA)
Medzinárodná federácia zdravotnej telesnej výchovy (IFAPA –
International Federation of Adapted Physical Activity, www.ifapa.biz) bola
založená v roku 1973 v Quebecku v Kanade. Jej cieľom je združovať
individuálnych členov, organizácie alebo agentúry zaoberajúce sa
propagovaním a šírením poznatkov a informácií o zdravotnej pohybovej
aktivite, športe zdravotne oslabených a všetkých iných aspektoch športu,
pohybu a vedy pre ľudí, ktorí potrebujú prostredníctvom pohybových
aktivít a športu nájsť cestu adaptácie a integrácie sa do spoločnosti.
Jednou z oblastí jej pôsobenia je aj otázka integrácie ľudí so špeciálnymi
potrebami v školskom prostredí.
Dlhoročnou zástupkyňou Slovenska v organizácie je Jela Labudová
(FTVŠ UK, Bratislava).
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Európska asociácia telesnej výchovy (EUPEA)
Európska asociácia telesnej výchovy (EUPEA – European Physical
Education Association, www.eupea.com ) bola založená v Madride v roku
1991. Formuje sa postupne ako strešná organizácia pre európske
národné organizácie a združenia učiteľov telesnej výchovy. Svoje
základné programové ciele sformulovala do „Deklarácie z Madridu“
vydanej v roku 1991 pri jej vzniku. Jej hlavným cieľom je ochraňovať
telesnú výchovu ako dôležitú výchovnú a vzdelávaciu oblasť školského
systému a prípravy detí a mládeže. V tomto kontexte sa snaží brániť
telesnú výchovu a jej miesto v školských kurikulách, presadzovať čo
najvyšší počet jej vyučovacích hodín, lobovať za telesnú výchovu
v európskych krajinách a prinášať argumentáciu a dôkazy o jej potrebe
v školskom prostredí. K napĺňaniu týchto cieľov organizuje pravidelné
stretnutia, sympóziá zástupcov učiteľských združení a jej členov, lobuje
na úrovni národných vlád a európskych inštitúcií. V roku 2010 vytvorila
s európskou sekciou FIEP „Alianciu telesnej výchovy“, ktorá predstavuje
platformu pre spoločné kroky pri zlepšovaní pozície telesnej výchovy na
školách v európskych krajinách.
Slovensko bolo jedným zo zakladajúcich členov EUPEA. Slovenská
vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport (SVS TVS) bola
kolektívnym členom a Roman Moravec (FTVŠ UK, Bratislava) bol dlhé
roky národným zástupcom. Vzhľadom na to, že v posledných rokoch
aktivita SVS TVS v tomto smere bola minimálna, o členstvo a
zastupovanie v EUPEA sa snaží Združenie učiteľov telesnej a športovej
výchovy.
Medzinárodná federácia školského športu (ISF)
Medzinárodná federácia školského športu (ISF – International School
Sport Federation, http://isfsports.org) bola založená v roku 1971
v Rakúsku. Je európskou organizáciou a jej hlavným cieľom je
podporovať školský šport a súťaženie prostredníctvom organizovania
školských športových medzinárodných súťaží vo vybraných druhoch
športu a športových disciplínach.
Členom ISF je Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ).
Medzinárodná federácia univerzitného športu (FISU)
Medzinárodná federácia univerzitného športu
University Sports Federation, www.fisu.net ) bola
je medzinárodná organizácia, ktorá koordinuje
národných vysokoškolských športových federácií.

(FISU – International
založená v roku 1949,
aktivity približne 100
Medzi jej hlavné ciele
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patrí organizácia medzinárodných športových súťaží a podujatí pre
študentov vysokých škôl, ako sú letná a zimná svetová Univerziáda,
Akademické majstrovstvá sveta v rôznych druhoch športov a pod.
Členom FISU je aj Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ).
Národné organizácie a združenia učiteľov telesnej výchovy
Učitelia telesnej výchovy sa podobne ako iné skupiny pedagogických
pracovníkov združujú a vytvárajú si národné stavovské organizácie.
V niektorých krajinách predstavujú silné organizácie, v iných je ich
činnosť minimálna, alebo dokonca neexistujú vôbec. Uvádzame niekoľko
príkladov dobre fungujúcich združení učiteľov telesnej výchovy vo svete.
Názvy organizácií uvádzame v pôvodnom jazyku.
Hrvatski Kineziološki Savez (HRKS, Chorvátsko)
HRKS je národná organizácia učiteľov telesnej výchovy v Chorvátsku.
Je vôbec jednou z najstarších takýchto organizácií v Európe. Ubehlo už
viac ako 50 rokov od jej založenia. Známa je najmä každoročnou
organizáciou „Letných kurzov učiteľa telesnej výchovy“ v prímorskom
letovisku Poreč. Vydáva rôzne odborné publikácie a spolupracuje
s najvýznamnejšími pracoviskami v oblasti telesnej výchovy, ako sú
Fakulta Kineziológie Univerzity Zagreb, Fakulta Kineziológie Univerzity
Split, Chorvátsky olympijský výbor a i. Podieľala sa aj na organizácii
viacerých významných európskych podujatí, ako bol napr. 6. Európsky
kongres FIEP organizovaný v roku 2011 v Chorvátsku.
Confederatione delle Associazioni Provinciali dei Diplomati ISEF
e dei Laureati in Scienze Motorice (CAPDI, Taliansko)
CAPDI združuje nielen učiteľov telesnej výchovy, ale aj vedeckých
pracovníkov v oblasti telesnej výchovy a športu. Okrem domácich kurzov
pre učiteľov organizuje aj rôzne medzinárodné podujatia, napr. v roku
2009 organizovala v Benátkach konferenciu venovanú 150. výročiu
telesnej výchovy v Taliansku. Má uzavreté dohody o spolupráci
s viacerými medzinárodnými organizáciami ako FIEP a EUPEA. Jej
členovia napr. významne participovali na tvorbe publikácie „Integrácia
a inklúzia v telesnej výchove“ vydanej FIEP v roku 2010.
Esti Kehalise Kasvatuse Liit (EKKL, Estónsko)
EKKL je združenie estónskych učiteľov telesnej výchovy. Známe je
predovšetkým organizáciou zimných a letných kurzov pre učiteľov
telesnej výchovy vo Vartu a v Kurgjärve. Kurzy sú organizované každý
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druhý rok a otvorené sú aj pre učiteľov zo zahraničia. Na ich príprave
spolupracuje s Univerzitami z celej Európy.
Association des Professeurs de l´Education Physique (APEP,
Luxembursko)
APEP je stavovskou organizáciou učiteľov telesnej výchovy
v Luxembursku. Jej členská základňa nie je síce vysoká, ale o to je
aktívnejšia. Zástupcovia APEP majú aj dôležité postavenie
v medzinárodných organizáciách, napr. podpredseda APEP Claude
Scheuer je aktuálnym predsedom EUPEA a súčasný predseda Claude
Schumacher je národným delegátom za Luxembursko vo FIEP.
Syndicat National d´Éducation Physique (SNEP, Francúzsko)
Veľmi silné, dobre organizované združenie učiteľov telesnej a
športovej výchovy vo Francúzsku. Má rešpekt nielen na domácej pôde,
ale je rešpektované aj v zahraničí. SNEP oponuje všetky pripravované
dôležité dokumenty týkajúce sa vo Francúzsku telesnej a športovej
výchovy, organizuje školenia pre svojich členov, medzinárodné
konferencie, vydáva vlastný časopis, jeho zástupcovia sú aktívni
v medzinárodnom hnutí. Má rešpekt aj v jeho úsilí o lepšie pracovné
a sociálne postavenie učiteľov telesnej a športovej výchovy vo
francúzskej spoločnosti.
Združenie učiteľov telesnej a športovej výchovy (ZUTŠV)
ZUTŠV vzniklo na Slovensku v roku 2010 a začína postupne rozvíjať
svoju činnosť (www.zutsv.sk). Jeho cieľom je podporovať postavenie
vyučovacieho predmetu, diskutovať o problémoch vyučovania,
nadväzovať vzájomné kontakty a vymieňať skúsenosti medzi učiteľmi,
získať viac informácií o nových trendoch vo vyučovaní, podieľať sa na
rozvoji a ovplyvňovať vývoj predmetu telesná a športová výchova.
Reprezentovať telesnú a športovú výchovu na Slovensku a
spolupracovať s učiteľmi na medzinárodnej úrovni ako aj organizovať
akcie pre rozvoj predmetu telesná a športová výchova a tiež šíriť
myšlienku pohybových aktivít. ZUTŠV bolo spoluorganizátorom 8.
Európskeho kongresu FIEP konaného v roku 2013 v Bratislave.
Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ)
SAŠS síce nie je typickou organizáciou združujúcou učiteľov, ale
svojou činnosťou vytvára podmienky aj pre činnosť učiteľov telesnej
výchovy. Cieľom SAŠS je uspokojovať potreby a záujmy v oblasti
športovej činnosti detí a mládeže, ale aj zamestnancov v školstve a
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rodičov detí, predovšetkým na základných a stredných školách v
Slovenskej republike spolupracujúc pri tom s vyhlasovateľmi a
organizátormi športovej činnosti deti a mládeže na území Slovenska i v
rámci ISF (Medzinárodnej asociácie školského športu). SAŠS je známa
predovšetkým organizovaním školských športových súťaží, školských
športových klubov a zabezpečovaním účasti našich mladých športovcov
na medzinárodných školských športových podujatiach a súťažiach.

1.4 Medzinárodné podujatia a projekty so zameraním na
telesnú výchovu na školách
1.4.1 Medzinárodné podujatia
Medzinárodné organizácie organizovali množstvo vedeckých a
odborných kongresov, seminárov, konferencií a školení s cieľom priniesť
nové vedecké a odborné poznatky, ktoré by slúžili na skvalitnenie
vyučovania telesnej výchovy na školách, zlepšenie postavenia učiteľov
telesnej výchovy a ktoré by pomáhali v ovplyvňovaní vlád jednotlivých
štátov pri vytváraní podmienok pre školskú telesnú výchovu a školský
šport.
Konferencie
ministrov
športu
a
najvyšších
vládnych
predstaviteľov zodpovedných za telesnú výchovu a šport (MINEPS)
Medzinárodné konferencie ministrov športu a najvyšších vládnych
predstaviteľov zodpovedných za telesnú výchovu a šport (MINEPS Ministers and Seniors Officials Responsibles for Physical Education and
Sport) sa konajú vo viacročných intervaloch, preto sú považované za
najvýznamnejšie podujatia svojho druhu vo svete. Konali sa zatiaľ v
rokoch 1976 (MINEPS I., Paríž, Francúzsko), 1988 (MINEPS II., Moskva,
ZSSR), 1999 (MINEPS III, Punta del Este, Uruguaj) a 2004 (MINEPS IV.,
Atény, Grécko). MINEPS V. sa konal v máji 2013 v Berlíne v Nemecku.
Jeho tematické zameranie bolo nasledovné: Prístup k športu ako
základné právo pre všetkých, zvlášť s akcentom na možnosti žien
a dievčat a ľudí so špeciálnymi potrebami; Propagácia investícii do
programov telesnej výchovy a športu so zameraním na kvalitu telesnej
výchovy a organizáciu športových megapodujatí; Ochrana integrity športu
a jeho hodnôt.
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Svetové summity o telesnej výchove
Pod patronátom UNESCO, MOV a ICSSPE sa konali Svetové
summity o telesnej výchove v roku 1999 v Berlíne v Nemecku a v roku
2005 v Magglingene vo Švajčiarsku. Boli určené pre ministrov vlád,
mimovládnym medzinárodným organizáciám, regionálnym a národným
organizáciám a ďalším medzinárodným štruktúram, ktoré majú záujem o
rozvoj telesnej výchovy.
Na summitoch v Berlíne i Magglingene boli prijaté záverečné
dokumenty, ktoré zvýrazňujú dôležitosť telesnej výchovy ako
celoživotného procesu. Vyzývajú vlády a zodpovedných ministrov, aby
zabezpečili dodržiavanie športových práv dieťaťa, ako aj jeho práva na
najvyššiu úroveň zdravia a práva na bezplatné a povinné základné
vzdelanie v oblasti kognitívneho a telesného rozvoja. Ďalej ich vyzývajú,
aby si uvedomili, že telesná výchova má významnú úlohu pre zdravie,
pre celkový vývoj a rozvoj spoločnosti, že kvalita telesnej výchovy závisí
od kvality učiteľov a jej rozsahu v kurikulách, že treba investovať do
základnej prípravy i ďalšieho vzdelávania učiteľov, že dôležitou oblasťou
na zlepšenie efektívnosti a kvality telesnej výchovy je vedecký výskum a
jeho podpora a že je potrebná spolupráca s významnými
medzinárodnými finančnými inštitúciami, aby telesná výchova bola
trvalou súčasťou systému vzdelávania.
Všetky uvedené kroky sú potrebné na skvalitnenie telesnej výchovy.
Kvalitná telesná výchova, ako sa ďalej uvádza v záverečných
dokumentoch, je najefektívnejší a najkomplexnejší prostriedok
poskytovania pohybových zručností, prístupov, hodnôt, vedomostí pre
celoživotnú účasť detí v pohybových aktivitách a športe bez ohľadu na
ich pohlavie, vek, kultúrny, sociálny, rasový a náboženský pôvod. Je
ďalej jediným školským predmetom, ktorého základným zameraním je
telo, pohybová aktivita, telesný rozvoj a zdravie, významným pre
integrovaný a komplexný rozvoj mysle, tela a ducha dieťaťa. Pomáha
deťom vytvárať záujem o pohybovú aktivitu a získavať návyky,
nevyhnutné pre ich zdravý rozvoj, ktoré sú základom pre zdravý životný
štýl v dospelosti. Kvalitná telesná výchova pomáha ďalej deťom vytvoriť
si rešpekt k ľudskému telu, k vlastnému i ostatných, pochopiť význam
pohybovej aktivity pre zdravie, prispieva k utváraniu detského
sebavedomia a sebadôvery, zlepšuje sociálny vývoj detí tým, že sa učia
spolupracovať a kooperovať, vyrovnávať sa so súťažením, víťazstvami a
prehrami a poskytuje vedomosti a zručnosti pre budúcu prácu v športe,
telesnej výchove, rekreačnej a zábavnej oblasti, ako stále sa zväčšujúcej
oblasti uplatnenia.
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Výsledky berlínskeho summitu sa použili ako oficiálny pracovný
dokument III. medzinárodnej konferencie ministrov a najvyšších vládnych
funkcionárov zodpovedných za telesnú výchovu a šport v Punte del Este
v Uruguaji. Závery zo summitu v Magglingene boli použité pri tvorbe
programových materiálov ICSSPE.
Svetové fóra o telesnej výchove
Svetové fóra o telesnej výchove sa konali v Havane na Kube. Prvé v
roku 2010 a druhé v roku 2012. Obidve predstavovali otvorenú platformu
na diskusiu k problémom telesnej výchovy, pričom boli preferované
vystúpenia s príkladmi dobrej praxe v oblasti zvyšovania záujmu detí
a mládeže o pohybové a športové aktivity.
Globálne fóra o pedagogike telesnej výchovy (GoFPEP)
Globálne fórum o pedagogike telesnej výchovy (GoFPEP - Global
Forum on Physical Education Pedagogy) je stretnutím špičkových
odborníkov z oblasti pedagogiky telesnej výchovy. Autorom projektu je
Ming-Kai Chin z USA. Podujatie je určené pre približne 100 pozvaných
odborníkov z celého sveta. Na GoFPEP v USA v roku 2010 sa zúčastnili
predstavitelia z 22 krajín, na GoFPEP v Nemecku v roku 2012 z 39 krajín
a na GoFPEP v roku 2014 v Južnej Afrike sa počíta s účasťou zástupcov
z 58 štátov sveta. Témou podujatí boli najmä otázky prepojenia telesnej
výchovy na školách s komunitnými programami a predstavovanie
rôznych príkladov dobrej praxe zameraných na zvyšovanie účasti detí
a mládeže v športových a pohybových aktivitách v rámci komunít ako
napr. projekty „Rozumové prestávky“ z Hongkongu, „Zdravé deti
v zdravých komunitách“ z Nemecka alebo projekt „Hýbme sa v škole“
z USA.

1.4.2 Medzinárodné porovnávacie projekty
Svetové audity telesnej výchovy (UNESCO 1999, 2005, 2012)
Začínajúci sedavý spôsob života detí a mládeže, znižujúca sa
pohybová aktivita viedli koncom minulého tisícročia k potrebe
zmapovania aktuálnej situácie vo vyučovaní telesnej výchovy vo svete.
Tento problém začal sledovať Ken Hardman z Univerzity vo Worchestri
vo Veľkej Británii, ktorý v rokoch 1997 - 98 urobil 1. svetový audit
vyučovania telesnej výchovy pod patronátom UNESCO. Výsledky tohto
prieskumu boli prezentované na 1.Svetovom summite o telesnej výchove
v Berlíne 1999. Audit upozornil na mnohé problémy, ktoré sa opakovane
objavujú vo viacerých štátoch sveta. V roku 2004-05 uskutočnil Ken
Hardman s podporou UNESCO a ICCSPE 2. svetový audit telesnej
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výchovy a tento sa stal základným kameňom pre 2. Svetový summit
o telesnej výchove v Magglingene. 3. Svetový audit bol realizovaný
v rokoch 2011–12 a prvé výsledky boli prezentované na 7.Európskom
kongrese FIEP v Barcelone. Niektoré výsledky týchto troch auditov
uvádzame podrobnejšie v predchádzajúcich častiach tejto publikácie.
Medzinárodná komparácia telesnej výchovy (Oxford, 2005)
Súbežne s prácami Kena Hardmana na 2. Svetovom audite telesnej
výchovy pripravoval tím vedený Uve Puhsem zo Švajčiarska hlbkovú
analýzu vybraných systémov vyučovania telesnej výchovy v 35 krajinách
sveta. Zatiaľ čo v práci Kena Hardmana išlo viac o kvantitatívne
charakteristiky, vo výskume Uve Puhseho išlo o kvalitatívne posúdenie
problému. Podobne ako Ken Hardman aj Uve Puhse predstavil výsledky
svojej štúdie na 2.Svetovom summite o telesnej výchove v Maglingene.
Telesná výchova a šport na školách v Európe (Európska komisia,
Eurydice, 2013)
Porovnávacia štúdia Európskej komisie vypracovaná agentúrou
Eurydice analyzuje stav telesnej výchovy a športu v krajinách Európy
a porovnáva zmeny, ku ktorým došlo za posledných 5 rokov (od roku
2006/2007 do roku 2011/2012. Na 70 stranách analyzuje vybrané
ukazovatele telesnej výchovy a športu na školách v európskych krajinách
a prináša aj niektoré odporúčania na zlepšenie súčasného stavu.
Telesná výchova a zdravie – globálne perspektívy a dobrá prax
(Sugamore Publishing, 2014)
„Telesná výchova a zdravie – globálne perspektívy a dobrá prax“
predstavuje výstup z komparatívnej štúdie zameranej na zistenie
súčasného stavu telesnej výchovy vo svete. Prinesie množstvo príkladov
dobrej praxe v získavaní detí a mládeže k pohybovým a športovým
aktivitám a prepojenia telesnej výchovy na školách na komunitné
programy. Na vyše 600 stranách textu bude podrobne spracovávať
situáciu v 43 krajinách sveta a prinesie množstvo návrhov na zlepšenie
kvality vyučovania a zvýšenie záujmu detí a mládeže o pohybové aktivity.
Zostavovateľmi publikácie a lídrami celého projektu sú Ming-kai Chin
z USA a Cristoper R. Edginton z Južnej Afriky. Množstvo renomovaných
spoluautorov je zárukou jej vysokej kvality. Vydavateľom je Singapurské
vydavateľstvo Sugamore Publishing.
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podporujúce

telesnú

„Niet výchovy bez telesnej výchovy“ - táto myšlienka vyjadruje
dlhoročnú celosvetovú snahu telovýchovných a športových odborníkov,
funkcionárov a učiteľov telesnej výchovy o udržanie telesnej výchovy a
športu na školách, o upevnenie jej pozície, zvýšenie počtu vyučovacích
hodín, zlepšenie materiálnych podmienok i ekonomickej a sociálnej
situácie učiteľov.
Tento celosvetový boj prebiehal aj na pôde medzinárodných
organizácií, ako UNESCO a OSN, ale i v predchádzajúcich častiach
uvádzaných svetových a európskych mimovládnych telovýchovných
medzinárodných organizácií ako ICSSPE, FIEP, EUPEA, AIESEP a
ďalších a na stretnutiach ministrov športu a iných funkcionárov
zodpovedných za telesnú výchovu a šport. Ich aktivita vyústila do prijatia
závažných medzinárodne uznávaných dokumentov a právnych noriem,
ktoré legislatívne chránia a podporujú aj telesnú výchovu a šport na
školách. Ide o viaceré charty, deklarácie, manifesty, rezolúcie a
vyhlásenia.

1.5.1 Charty
Medzinárodná charta telesnej výchovy a športu (UNESCO, Paríž,
1978)
Najvýznamnejšou chartou je Medzinárodná charta telesnej výchovy a
športu. Jej dôležitým východiskom bola Všeobecná deklarácia ľudských
práv vydaná OSN v roku 1948, ktorá hovorí, že každý človek môže
využívať všetky práva a všetky slobody, ktoré sú v nej vyhlásené bez
akejkoľvek diskriminácie založenej najmä na rase, farbe pleti, pohlaví,
jazyku, náboženstve, politickom zmýšľaní, národnostnom alebo
sociálnom pôvode, bohatstve, narodení alebo inom dôvode. Právo
venovať sa telesnej výchove a športu patrí medzi základné ľudské práva.
Charta bola oficiálne uznaná viac ako 160 členskými štátmi UNESCO.
Charta obsahuje tieto články a paragrafy:
1. Zúčastniť sa telesnej výchovy a športu je základné právo každého
človeka;
2. Telesná výchova a šport predstavujú základný prvok celoživotnej
výchovy a vzdelávania;
3. Programy telesnej výchovy a športu musia zodpovedať potrebám
jednotlivcov a spoločnosti;
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4. Vyučovanie, dozor a riadenie telesnej výchovy a športu musí byť
zverené kvalifikovaným odborníkom;
5. Pre telesnú výchovu a šport sú nevyhnutné zodpovedajúci výstroj,
priestorové a materiálne podmienky;
6. Výskum a posudzovanie vývoja sú nevyhnutnou podmienkou na
rozvoj telesnej výchovy a športu;
7. Ochrana etických a mravných hodnôt musí byť pre všetkých
nepretržitou starosťou;
8. Informačné prostriedky musia pozitívne ovplyvňovať telesnú výchovu
a šport;
9. Národné inštitúcie majú rozhodujúcu úlohu v telesnej výchove a
v športe;
10. Medzinárodná spolupráca je jednou z podmienok rozvoja telesnej
výchovy a športu.
Európska charta o športe (Rodos, Konferencia ministrov, 1992)
Bola prijatá na 7. zasadnutí európskych ministrov zodpovedných za
šport 14.-15. 5. 1992 na Rodose v Grécku. Nadväzuje na Európsku
chartu o športe pre všetkých z roku 1975. Obsahuje princípy a
odporúčania pre vlády k organizácii športu zahrnuté v 13-článkoch. Aj
keď sa viac dotýka športu pre všetkých a vrcholového športu, jej články
svojím obsahom podporujú aj školský šport. Pod pojem “šport“ Charta
zahrňuje všetky formy telovýchovnej aktivity, ktorých cieľom je
prostredníctvom príležitostnej alebo organizovanej činnosti zlepšovať
telesnú zdatnosť a duševnú pohodu ľudí, formovať sociálne vzťahy a
dosiahnuť výsledky na všetkých stupňoch. Jej dôležitou súčasťou bol i
Etický kódex fair play.
Charta športových práv dieťaťa (Avignon, Panathlon, 1995)
Dokument vychádzajúci z Charty o právach dieťaťa bol prijatý v roku
1995 na 10. Medzinárodnom kongrese Panathlonu v Avignone vo
Francúzsku. Vyčleňuje základné športové práva dieťaťa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

právo sa radovať a hrať,
právo venovať sa športom,
právo profitovať zo zdravého životného prostredia,
právo slušného zaobchádzania,
právo byť obklopený a trénovaný kompetentnými osobami,
právo zúčastniť sa tréningov zodpovedajúcim môjmu rytmu,
právo súťažiť s mladými ľuďmi majúcimi rovnakú šancu na úspech,
právo zúčastňovať sa na súťažiach zodpovedajúcich môjmu veku,
právo vykonávať svoj šport v absolútne bezpečných podmienkach,
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právo mať čas na odpočinok
právo nebyť víťazom.

1.5.2 Deklarácie a manifesty
Deklarácia z Madridu (Madrid, EUPEA, 1991)
Bola prijatá na zasadnutí EUPEA v španielskom Madride 27. októbra
1991. Deklarácia vyjadrila potrebu chrániť telesnú výchovu ako dôležitý
vyučovací predmet školského kurikula. Vyjadrila potrebu udržať
pravidelnú telesnú výchovu počas celej školskej dochádzky, zabezpečiť
dostatočný rozsah vyučovania telesnej výchovy, a to v nižších ročníkoch
(do 11. až 12. roku života) každý deň jednu hodinu a v ostatných
ročníkoch 3 hodiny týždenne. Ďalej je potrebné zabezpečiť, aby telesnú
výchovu aj na najnižších stupňoch škôl vyučovali učitelia, ktorí sú
kvalifikovaní pre tento predmet. Je treba rozvinúť výmenu informácií o
telesnej výchove v Európe, vytvoriť minimálne Európske kurikulum
telesnej výchovy a zabezpečiť zdroje na jeho implementáciu do škôl,
zabezpečiť celoživotné vzdelávanie európskych učiteľov telesnej výchovy
a prehĺbiť vzťahy s vplyvnými európskymi štruktúrami a organizáciami,
ktorých aktivity vplývajú na telesnú výchovu.
Deklarácie z MINEPS (Punta del Este 1999, Berlín 2013)
Deklarácia z Punta del Este (Punta del Este, 1999)
III. Medzinárodná konferencia ministrov a najvyšších vládnych
funkcionárov zodpovedných za telesnú výchovu a šport sa konala 30.11 3.12.1999 v Punta del Este v Uruguaji a nadviazala na II. konferenciu,
ktorá sa konala v roku 1988 v bývalom ZSSR v Moskve. V záverečnej
„Deklarácii z Punta del Este“ sa ministri prihlásili k výsledkom Svetového
summitu v Berlíne a vyjadrili podporu školskej telesnej výchove i
ostatným druhom telovýchovnej a športovej aktivity.
Berlínska deklarácia (Berlín, 2013)
V. Medzinárodná konferencia ministrov a najvyšších vládnych
funkcionárov zodpovedných za telesnú výchovu a šport sa konala 28. 5 30. 5.2013 v Berlíne v Nemecku. Zúčastnili sa na nej zástupcovia zo 135
štátov sveta a výsledkom bolo prijatie Berlínskej deklarácie, v ktorej
odznelo okrem iného aj to, že ministri opätovne potvrdzujú, že každému
jednotlivcovi musí byť umožnený prístup a účasť na športe ako jeho
základné právo bez ohľadu na jeho etnický pôvod, pohlavie, vek,
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zdravotné postihnutie, kultúrne alebo sociálne pozadie, ekonomické
zdroje alebo sexuálnu orientáciu. Ďalej podčiarkujú kľúčovú úlohu
nepretržitého kvalitného vzdelávania a školenia učiteľov a trénerov
telesnej výchovy a športu a zdôrazňujú, že na rozvoj telesnej výchovy
zameranej na výsledky sa musia zamerať všetci zainteresovaní aktéri,
vrátane národných administrátorov športu, vzdelávania, mládeže a
zdravia, medzivládnych a mimovládnych organizácií, športových federácií
a športovcov, rovnako ako aj súkromný sektor a médiá. Ministri v závere
deklarácie vyjadrili snahu zabezpečiť to, aby sa hodiny inkluzívnej
telesnej výchovy stali, podľa možnosti, každodennou povinnou súčasťou
primárneho a sekundárneho vzdelávania, a aby šport a telesné aktivity
na školách a všetkých ďalších vzdelávacích inštitúciách zohrávali
neoddeliteľnú úlohu každodenného života detí a mládeže.
Svetový manifest telesnej výchovy 2000 (Foz de Iguazzu, FIEP,
2000)
Dokument, ktorý bol prijatý na zasadnutí Valného zhromaždenia FIEP
10.-15. januára 2000 vo Foz de Iguazzu v Brazílii určuje úlohy telesnej
výchovy do nového tisícročia. Hlavné myšlienky Manifestu:
•
•

•

Telesná výchova sa musí naďalej chápať vďaka svojim hodnotám
ako jedno zo základných ľudských práv každého človeka.
Telesná výchova je výchovným procesom. Predstavuje účinný
prostriedok pri vytváraní aktívneho životného štýlu človeka tým, že v
každom regióne je v interakcii s kultúrnym a prírodným prostredím
(voda, vzduch, slnko, atď.) a adekvátnymi zariadeniami a vybavením,
že využíva telovýchovné aktivity vo forme gymnastických cvičení,
hier, športov, tancov, dobrodružných aktivít, relaxu a iné formy
aktívneho odpočinku s výchovným zameraním, že berie do úvahy
učenie a rozvoj motorických schopností detí, mládeže, dospelých a
starších, že zlepšuje ich vnútorné podmienky na osvojenie vedomostí
a vytváranie pozitívnych postojov k upevňovaniu návyku pravidelnej
telovýchovnej aktivity, že propaguje efektívnu výchovu k zdraviu a
zdraviu prospešné aktivity vo voľnom čase, že uznáva, že
telovýchovná činnosť je spojená s rozvojom hodnôt a že je dôležitá
pre zodpovedajúce sociálne smerovanie a hľadanie občianskej
uvedomelosti.
Telesná výchova svojím zameraním a dosahom sa musí považovať
za časť nepretržitého výchovného procesu človeka či už v školskom
alebo mimoškolskom prostredí, pretože je najlepším zdrojom
telovýchovných skúseností a stimuluje človeka k využívaniu rôznych
foriem telovýchovných aktivít.
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Telesná výchova so svojimi možnosťami rozvoja psychomotorických
vlastností človeka, najmä u detí a mládeže, spolu s oblasťami
poznávacími a sociálnymi, musí byť povinným predmetom na
základných a stredných školách a tvoriť súčasť dlhodobých školských
učebných kurikulí.
Telesná výchova, pôsobiac na zdravie tým, že preventívne pôsobí na
znižovanie chorôb spojených s obezitou, srdcových chorôb,
vysokého krvného tlaku, niektorých foriem rakoviny, depresií a
prispievajúc tak ku kvalite života, má u ľudí rozvíjať návyk pravidelnej
telovýchovnej aktivity.
Telesná výchova má vždy zahŕňať príjemné aktivity, aby vytvárala u
ľudí pozitívny vzťah k rôznym formám telovýchovných aktivít vo
voľnom čase.
Športová výchova pre svoj humanistický a sociálny potenciál, ktorý
tento spoločensko-kultúrny fenomén predstavuje, má byť stimulovaná
a udržiavaná vo všetkých procesoch telesnej výchovy.
Výchovný šport a šport vo voľnom čase sa majú považovať za súčasť
telesnej výchovy vďaka podobnosti svojho zamerania, prostriedkov a
možností využívania počas celého života človeka.
Telesná výchova svojimi charakteristikami a šírkou ponúkaných
telovýchovných aktivít v rôznych formách môže a musí predstavovať
jeden z hlavných smerov v programoch turizmu (cestovného ruchu).
Príprava profesionálov, potrebná na pôsobenie v oblasti telesnej
výchovy, má byť
prehodnotená, aby zodpovedala novým
koncepciám v tejto oblasti.
Všetci tí, ktorí sú zodpovední za rozvoj telesnej výchovy, musia pre
ňu zabezpečiť adekvátne priestorové vybavenie a materiálne
podmienky, aby nebolo znemožnené dosahovanie jej cieľov a
zámerov a podporovať výskum v tejto oblasti.
Telesná výchova ako účinný prostriedok na dosiahnutie duševnej
rovnováhy a úľavy v rôznych situáciách sa ponúka aj ľuďom so
špeciálnymi potrebami a musí sa opatrne prispôsobiť charakteristike
každého prípadu.
Telesná výchova má byť prostriedkom boja proti diskriminácii a
spoločenskej neznášanlivosti akéhokoľvek typu, má prispievať
k upevňovaniu mieru vo svete podporou národnej a medzinárodnej
spolupráce a pomáhať rozvojovým krajinám zmenšovať rozdiely
v úrovni života ľudí.
Všetci tí, ktorí zodpovedajú za telesnú výchovu, majú prispievať k
tomu, aby sa rozvíjala a vykonávala bez negatívneho dopadu na
životné prostredie, využívajúc pri tom prostriedky a zariadenie pre ňu
určené
a
uprednostňujúc
materiály
recyklovateľné,
bez
znečisťujúcich zložiek.

Telesná výchova v zahraničí
•

•

39

Významné miesto má mať medzinárodná spolupráca v oblasti
telesnej výchovy, ktorá sa má
podporovať a rozvíjať najmä
prostredníctvom
technickej
spolupráce,
štipendijných
a
praktikantských programov, účasťami na rôznych podujatiach a inými
formami, ktoré posilňujú spoluprácu, priateľstvo a solidaritu medzi
rozličnými národmi sveta.
Vlády a predstavitelia zodpovední za telesnú výchovu majú
podporovať telesnú výchovu a vytvárať primerané podmienky na jej
rozvoj.

1.5.3 Rezolúcie a vyhlásenia
Rezolúcia Európskeho parlamentu o úlohe športu vo vzdelávaní
(Európsky Parlament, 2007)
Rezolúcia Výboru pre kultúru a vzdelávanie Európskeho parlamentu
upozorňuje na neuspokojivú situáciu vo vyučovaní telesnej výchovy na
školách v členských krajinách EU. Konštatuje príliš všeobecnú orientáciu
telesnej výchovy. Existujúce učebné osnovy podľa nej často neposkytujú
stimuly, ktoré by mali význam pre jednotlivca alebo sociálny význam a sú
v protiklade
k spoločenským
trendom
a tendenciám
v rámci
mimoškolských činností – orientácia je predovšetkým na súťaživé
programy činností, ktorým dominuje šport a ktoré sa orientujú na výkon.
Ak sa má stať telesná výchova nástrojom na účinný boj proti obezite
a nadváhe detí, je potrebné podporovať také prvky učebných osnov,
ktoré budú atraktívne pre všetky skupiny žiakov.
Ďalej sa v rezolúcii konštatuje, že vzhľadom na to, že počítače sa
stávajú najobľúbenejším koníčkom detí, existuje stále väčšia potreba
propagácie aktívneho, zdravého životného štýlu medzi deťmi a mladými
ľuďmi. Pre tieto skupiny mladých ľudí má tradičný obsah telesnej výchovy
neveľký význam v súvislosti s ich životným štýlom. V článku 10 rezolúcia
vyzýva členské štáty, aby zaviedli povinnú telesnú výchovu na
základných a stredných školách a aby prijali také zásady, podľa ktorých
by učebný plán zaručoval pre telesnú výchovu minimálne tri vyučovacie
hodiny týždenne, pričom školy by sa mali vyzvať, aby v rámci možností
toto stanovené minimum prekročili. Ďalej napr. v článku 19 nabáda
členské štáty k modernizácii a zlepšeniu politiky v oblasti telesnej
výchovy – predovšetkým aby sa zabezpečila rovnováha medzi fyzickou a
duševnou činnosťou v školách – k investíciám do kvalitných športových
zariadení a k prijatiu primeraných opatrení na to, aby sa športové
strediská a šport sprístupnili v rámci učebných osnov všetkým žiakom,
pričom sa má náležitá pozornosť venovať zdravotne postihnutým
študentom. Ďalej navrhuje poskytovať podporu širokému okruhu
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športových činností, aby mal každý študent reálnu možnosť zapojiť sa do
rôznych športov. V článku 21 ďalej vyzýva, aby členské štáty zabezpečili
vyučovanie telesnej výchovy na všetkých úrovniach špecializovanými
učiteľmi telesnej výchovy a i.
Rezolúcia významným spôsobom definuje pozíciu telesnej výchovy v
školskom prostredí.
Biela kniha o športe (Európska komisia, 2007)
Dokument charakteru rezolúcie bol prijatý Európskou komisiou roku
2007 v Lisabone. V nej sa komisia prvýkrát komplexne zaoberá otázkami
súvisiacimi so športom, školským športom nevynímajúc. Jej celkovým
cieľom je dať úlohe športu v Európe strategické smerovanie, stimulovať
diskusiu o špecifických problémoch, zviditeľniť šport pri príprave politík
EU a zvyšovať informovanosť obyvateľstva, pokiaľ ide o potreby
a špecifiká tohto sektora. Zároveň si kladie za cieľ osvetliť dôležité
otázky, ako je napr. uplatňovanie práva EU v oblasti športu. Biela kniha
sa zameriava aj na spoločenskú úlohu športu, jeho hospodársky rozmer
a jeho organizáciu v Európe. Je komplexným materiálom EU, ktorý
upravuje aj pravidlá zamestnávania sa i vykonávania podnikateľských
aktivít v oblasti športu.
Vyhlásenie o význame telesnej výchovy (ICSSPE, 2010)
„Vyhlásenie o význame telesnej výchove“ spracované ICSSPE v roku
2010 získalo oficiálnu podporu UNESCO, MOV, POV a OSN. Vo
vyhlásení sa telesná výchova na školách považuje za najefektívnejší
spôsob, ako sprístupniť všetkým deťom a mládeži zručnosti, schopnosti,
hodnoty a vedomosti potrebné k ich celoživotnej účasti na pohybových
a športových aktivitách a starostlivosti o svoje zdravie. Vyhlásenie sa
stalo základom pre prípravu viacerých nových projektov zameraných na
integráciu pohybovej aktivity do každodenného života detí a mládeže,
napr. spoločného projektu NIKE, ACSM a ICSSPE s názvom „Stvorený
k pohybu“, ktorý sa rozbehol v roku 2012.

1.6 Globálne odporúčania
výchovu

pre

kvalitnejšiu telesnú

Je nevyhnutné, aby sa všetky uvedené významné celosvetovo
uznané dokumenty dostali aj na Slovensku do oveľa väčšej pozornosti
tých, ktorí najviac zodpovedajú za telesnú výchovu, teda aj za školskú
telesnú a športovú výchovu a školský šport - vláde, Ministerstvu školstva,
vedy, výskumu a športu SR, telovýchovným a športovým odborníkom a
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učiteľom, inak ich myšlienky môžu zostať, na rozdiel od mnohých iných
štátov, iba prázdnymi frázami. Vo svete sú tieto dokumenty zdrojom
podnetov pre skvalitnenie vyučovania a učitelia telesnej výchovy, študenti
učiteľstva a žiaci v nich majú oporu pri obhajovaní svojich
opodstatnených požiadaviek a zlepšovaní pozície tohto vyučovacieho
predmetu.
V súvislosti s aktuálnym stavom telesnej výchovy a problémami
prezentovanými v predchádzajúcich kapitolách nielen u nás, ale i vo
svete sa nám vynára jedna základná otázka. Ako do budúcnosti
zabezpečiť patričné miesto a kvalitu telesnej výchovy v školskom
prostredí? Jedna odpoveď je akceptovať súčasnú situáciu takú, aká je,
ale potom v budúcnosti musíme byť pripravení znášať všetky následky.
Druhá možnosť je konfrontovať situáciu a v kontexte existujúcich
dokumentov, záverov kongresov a výskumných sledovaní adresovať
návrhy na riešenie problémov nielen na Slovensku, ale aj v globálnom
kontexte. Uvádzame preto tieto širšie chápané myšlienky:
Niet výchovy bez telesnej výchovy
Telesná výchova musí byť a zostať povinnou súčasťou všetkých
vzdelávacích systémov, pretože je nenahraditeľným prvkom výchovy
a vzdelávania detí a mládeže a ovplyvňuje nielen rozvoj školy, ale aj celej
spoločnosti. Je najefektívnejším spôsobom ako sprístupniť všetkým
deťom a mládeži zručnosti, schopnosti, hodnoty a vedomosti potrebné
k ich celoživotnej účasti na pohybových a športových aktivitách
a starostlivosti o svoje zdravie. Rozvíja psycho-sociálne vlastnosti, ako sú
tolerancia a rešpekt k druhým, spolupráca a kohézia, vodcovstvo, tímový
duch, rozvíja žiaka v motorickej, estetickej, intelektuálnej, citovej
a morálnej oblasti a je prostriedkom boja proti problémom súčasnej
spoločnosti, ako sú civilizačné ochorenia, epidémia obezity, pohybová
inaktivita a sedavý životný štýl, čím prispieva k vyššej kvalite života.
Potreba vyššej kvality telesnej výchovy
Vysoká kvalita telesnej výchovy je nevyhnutnou podmienkou pre
akceptáciu predmetu žiakmi, rodičmi, učiteľmi iných predmetov
a vedeniami škôl. Iba kvalitná telesná výchova môže plniť všetky ciele,
ktoré tento predmet v školskom prostredí má. Kvalita vyučovania závisí
od viacerých faktorov ako sú správne a primerane postavené ciele
vyučovania, úroveň učiteľov telesnej výchovy, kvalita ich prípravy
a ďalšieho vzdelávania, kvalita priestorových a materiálnych podmienok
vyučovania, kvalita kurikúl, učebných programov a materiálov. Dôležitú
úlohu hrá aj úroveň postavenia učiteľa v spoločnosti, jeho finančného
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odmeňovania a sociálneho zabezpečenia. Veľmi dôležité je umiestnenie
predmetu v školských kurikulách z hľadiska počtu vyučovacích hodín.
Niet kvality bez kvantity
Počet vyučovacích hodín telesnej výchovy v týždennom rozvrhu škôl
je dôležitý faktor ovplyvňujúci výsledný efekt celého pôsobenia. Už v
odporúčaní Rady Európy z roku 2003 je zahrnutá výzva na zabezpečenie
dennej hodinovej pohybovej aktivity pre deti a mládež a to buď v škole,
alebo mimo nej. Rezolúcia Európskeho parlamentu z roku 2007 jasne
definuje potrebný priestor pre telesnú výchovu v školských kurikulách tri hodiny povinnej telesnej výchovy týždenne. Pozitívne je, že v
poslednom období, ako ukazuje 3. svetový prieskum vyučovania telesnej
výchovy vo svete, pribúdajú krajiny, ktoré sa snažia toto odporúčanie
aplikovať do praxe.
Integrácia zdravia a zdravého životného štýlu do telesnej
výchovy
Zhoršujúci sa zdravotný stav populácie v mnohých krajinách sveta,
zvyšujúca sa obezita detí, mládeže i dospelých a skorší nástup
civilizačných ochorení, vo veľkej miere vyplývajúci z rozširujúcej sa
pohybovej inaktivity a sedavého životného štýlu, vedú aj k prehodnoteniu
cieľov telesnej výchovy a k jej priamejšiemu nasmerovaniu k prevencii
porúch zdravia a k formovaniu aktívneho zdravého životného štýlu,
v ktorom pravidelná pohybová aktivita má nezastupiteľné miesto. V tomto
kontexte je prehodnotenie cieľov i obsahu vyučovania nevyhnutné.
Inkluzívna telesná výchova
Telesná výchova musí byť ponúkaná všetkým deťom a mládeži, nie
prioritne iba deťom s nadpriemernými telesnými a motorickými
predpokladmi. Prežiť úspech na hodinách telesnej výchovy túži každý
žiak, teda aj deti pohybovo podpriemerné alebo telesne a motoricky
zaostávajúce. Telesná výchova musí byť ponúkaná aj deťom so
špeciálnymi vzdelávacími potrebami, tak v škole ako aj mimo nej, pretože
prístup k telesnej výchove a športu je základným právom každého
človeka, bez ohľadu na pohlavie, vek, farbu pleti, sociálny pôvod alebo
náboženské vyznanie. Obsah telesnej výchovy musí byť dostatočne
zaujímavý tak chlapcov ako aj pre dievčatá. Zvláštna pozornosť musí byť
venovaná zdravotne znevýhodneným osobám a deťom a mládeži zo
znevýhodnených sociálnych vrstiev. Telesná výchova musí byť jedným
z prostriedkov integrácie a začlenenia sa do spoločnosti aj pre migrantov
a ľudí z iných kultúrnych prostredí, čím plní funkciu aj interkultúrneho
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dialógu. Športovo talentované deti a mládež taktiež predstavujú skupinu
detí so špeciálnymi potrebami a systém výchovy a vzdelávania im musí
poskytnúť príležitosť rozvíjať svoj talent cez útvary talentovanej mládeže,
adaptované školské kurikulá, školské športové kluby a školské súťaže.
Variabilita obsahu a foriem telesnej výchovy
Obsah telesnej výchovy často nezodpovedá súčasným potrebám a
požiadavkám životného štýlu detí a mládeže a taktiež existujú rozdiely
medzi tým, čo škola žiakovi ponúka a tým, čo žiak potrebuje a môže aj
využiť mimo školu vo voľnom čase. V tomto kontexte je potrebná väčšia
variabilita obsahu vyučovania a okrem tradičných športových aktivít je
potrebné otvoriť obsah aj novým moderným pohybovým a športovým
aktivitám, o ktoré žiaci prejavujú záujem. K tomu je však potrebné
prispôsobiť aj učebné programy a plány škôl. Okrem tradičných foriem
povinnej telesnej výchovy ako sú vyučovacia hodina a kurzová forma
výučby, je treba rozvíjať aj nové formy organizovania pohybovej aktivity
v školskom prostredí a implementovať ich pred vyučovaním, počas neho,
počas prestávok, počas hodín iných predmetov a v mimo vyučovacom
čase po škole i mimo nej. Príkladom v tomto smere môžu byť viaceré
projekty úspešne aplikované vo svete ako „Hýbme sa v škole“ v USA,
alebo „Rozumové prestávky“ z Hongkongu, v rámci ktorých školy
zaraďujú 1 alebo 2 x za deň do rôznych hodín alebo počas prestávok 3-5
minútové cvičebné programy podľa premietaného programu.
Telesná výchova ako celoživotný proces
Telesná výchova by mala viesť k vytvoreniu celoživotného vzťahu k
pohybovým a športovým aktivitám tak, aby sa mladí ľudia s potešením a
radosťou zapájali vo voľnom čase do organizovaných a
neorganizovaných pohybových aktivít. V tomto smere by hodiny telesnej
výchovy mali byť pre nich pozitívnou skúsenosťou. Zvláštnu pozornosť si
vyžadujú v tomto smere deti vo veku do 10 rokov, lebo v tomto vekovom
období sú deti najcitlivejšie na podnety a formujú sa základy pre
celoživotný pozitívny postoj k pohybu ako súčasti ich denného režimu.
Telesná výchova a nové technológie
Internet, mobilné tefelóny a nové technológie sú na jednej strane
nepriateľom pohybovej aktivity, pretože práve ony najviac vypĺňajú deťom
voľný čas a odpútavajú ich od pravidelnej pohybovej a športovej činnosti.
Na druhej strane využívanie nových technológií vo vyučovaní telesnej
výchovy môže prispieť k jeho atraktívnosti a aj efektívnosti. Učiteľ
telesnej výchovy preto nesmie nové technológie vnímať ako svojich
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nepriateľov, ale skôr ako svojich pomocníkov. Programy pregraduálnej a
postgraduálnej prípravy učiteľov telesnej výchovy by v tomto smere
nemali zaostávať.
Politická podpora pre telesnú výchovu a prepojenie na komunity
Svetové prieskumy vyučovania telesnej výchovy v rokoch 1999, 2005
a 2012 ukázali, že existuje veľká priepasť medzi politickými sľubmi a
realitou. Napriek tomu, že výchova a vzdelávanie sú vo väčšine krajín
vnímané ako nezávislé od politiky a politických vplyvov, predsa len
prepojenie školy a politiky je evidentné. Učitelia, odborníci a všetci tí, ktorí
fandia pohybu a športu sa musia snažiť lobovať za telesnú výchovu, aby
mala patričnú podporu pri rozhodovaní v štátnych a aj politických
orgánoch. Táto požiadavka v súčasnosti rezonuje o to viac, že pribúda na
svete počet chorôb vyplývajucich z pohybovej inaktivity a sedavého
životného štýlu ľudi a enormne sa zvyšujú náklady štátov na liečbu a
odstraňovanie ich dôsledkov. Prepočty odborníkov hovoria, že 1 Euro
investované do telesnej výchovy na školách ušetrí v budúcnosti 3 eurá na
liečbu porúch zdravia naviazaných na pohybovú inaktivitu. Telesná
výchova na školách potrebuje taktiež hlbšie prepojenie na komunálnu
politiku a komunálne projekty a rozpočty tak, aby bolo možné
efektívnejšie využívať sieť škola – rodičia – komunita. Mnohé príklady
dobrej praxe ako napr. projekty “Zdravé deti v zdravých komunitách” v
Nemecku alebo “Buďme vo forme” vo Francúzsku môžu byť v tomto
smere dobrým príkladom.
Medzinárodná spolupráca v oblasti telesnej výchovy
Rozvíjanie medzinárodnej spolupráce a vytváranie sietí vedeckej a
odbornej spolupráce je v globalizovanom svete nevyhnutnosťou. Kľúčovú
rolu v tom zohrávajú medzinárodné telovýchovné a športové organizácie.
V rozpočtoch štátov, organizácií, vysokých škôl sa musia najsť zdroje na
zapájanie sa čo najväčšieho počtu odborníkov, učiteľov jednotlivých
inštitúcií a krajín do týchto celosvetových aktivít. Rozvoj internetu,
komunikačných sietí, leteckej dopravy, jazyková úroveň súčasných ludí
pre to vytvárajú dobré predpoklady.
Potreba permanentného sledovania situácie v telesnej výchove
Potreba permanentného sledovania situácie v telesnej výchove vo
svete i v jednotlivých krajinách je nevyhnutnosťou. Aj s týmto cieľom bolo
vytvorené Medzinárodné monitorovacie centrum pre školskú telesnú
výchovu a šport FIEP na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity
Komenského v Bratislave. Má v spolupráci s medzinárodnými
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organizáciami pravidelne mapovať situáciu v telesnej výchove vo svete a
upozorňovať najmä na nežiadúce trendy v jej vývoji. Podobne dôležitý je
aj monitoring situácie na úrovni jednotlivých krajín. Takýto monitoring si
vyžaduje aj vypracovanie a zdokonaľovanie metód a prostriedkov
vedeckého sledovania. Vedecký prístup spolu s cvičebným
pragmatizmom by mali byť základom pre moderné prístupy k rozvoju
telesnej výchovy.

www.fiepeurope.eu

Vyskúšajte sa:
1. Vymenujte aspoň štyri medzinárodné telovýchovné organizácie a
podrobnejšie charakterizujte aspoň dve.
2. Stavovské organizácie učiteľov telesnej výchovy u nás a v zahraničí.
3. Vymenujte kľúčové podujatia vo svete zamerané na podporu telesnej
výchovy a aspoň jedno podrobnejšie charakterizujte.
4. Vymenujte porovnávacie štúdie a aspoň jednu charakterizujte
podrobnejšie.
5. Aké typy dokumentov na podporu telesnej výchovy boli vo svete
prijaté medzinárodnými organizáciami a podrobnejšie popíšte aspoň
jednu chartu, deklaráciu alebo rezolúciu.
6. Charakterizujte globálne odporúčania pre kvalitnejšiu telesnú
výchovu vo svete
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2 Súčasná škola a vyučovanie telesnej a športovej
výchovy
2.1 Súčasná škola
Na úvod si musíme položiť otázky, aká by mala byť škola súčasnosti,
aké miesto v nej by mala mať telesná a športová výchova a ako ju
inovovať, aby bola dostatočne príťažlivá a plnila tie funkcie, ktoré od nej
škola v budúcnosti bude očakávať.
Aká by mala byť škola v súčasnosti? Mala by to byť škola aktívna, ako
by si to želali učitelia, informatizovaná, ako by si to želali žiaci a
počítačový priemysel, mala by to byť škola so silným výchovným
zameraním, ako by si to želali najmä rodičia, ktorí sú čoraz menej
schopní sami vychovávať svoje deti, alebo by to mala byť radšej škola
autoritatívna, ktorej by dali prednosť mnohí vyučujúci, ak sa prejavy
revolty a častého násilia dnešných mladých ľudí nezmenia?
Indície zo školskej praxe a pedagogické teórie naznačujú, že súčasná
škola by mala byť školou zmyslov, citov a rozumu, zameranou na
komplexný rozvoj osobnosti človeka. Mala by to byť škola, v ktorej je
snaha vyučovať a učiť so zapojením všetkých zmyslov, a to nielen
základných zmyslov, ako zrak, sluch, čuch, chuť a hmat, ale aj zmyslu
rovnováhy, zmyslu pohybu, zmyslu slov, zmyslu myslenia a zmyslu
života. V tomto význame by sa zmyslovosť a citovosť mali stať
komplexným výchovným prostriedkom. Vyučovanie, výchova a príprava
by nemali byť zamerané len na rozum, ale na celkový rozvoj človeka.
Vyučovanie a učenie by nemalo byť iba informatívno-kognitívne a
reproduktívne, ale rovnako intuitívne, inšpiratívne a predstavové, nie iba
receptívne, ale aj tvorivé a nie iba statické, ale aj dynamické.
Mala by to byť škola zmenená, škola pre radostný, spokojný a kvalitný
život, škola, ktorá by mala ukazovať žiakovi cestu, ako si vyberať medzi
množstvom poznatkov a informácií, ako ich vzájomne prepojiť, zmyslovo
pochopiť a zapamätať a taktiež, kde poznatky získať a ako ich prakticky
využiť v živote. Dnešná škola by sa mala orientovať na centrálne
problémy a témy interdisciplinárneho charakteru, a medzi nimi by mali
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byť aj témy zdravie, práca, voľný čas, životné prostredie, šport a
pohybová aktivita. Škola by mala byť výchovnou inštitúciou zameranou
na komplexný rozvoj človeka, v ktorej uniformitu nahradí rôznorodosť a
pluralita, pasivitu žiaka jeho aktivita, samostatnosť a tvorivosť, orientáciu
na priemerného žiaka nahradí diferencovaný a individuálny prístup
k žiakom a intelektuálne zameranie nahradí proporcionalita rozvoja
kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej stránky osobnosti žiaka.
Približuje sa súčasná škola tejto vízii, alebo je táto vízia vzdialená od
reality? Pri hľadaní odpovede si skúsme najskôr charakterizovať, akými
zmenami prešla v poslednom období škola na Slovensku a
charakterizovať miesto, ktoré má v súčasnej škole telesná a športová
výchova.
22. 5.2008 prijala Národná rada Slovenskej republiky nový Zákon
a výchove a vzdelávaní č.245/2008 Z.z., ktorý nahradil takmer 30 rokov
starý školský zákon a začal platiť od 1. 9. 2008. Reformuje
predchádzajúci systém výchovy a vzdelávania.
Základnými myšlienkami nového zákona o výchove a vzdelávaní boli
najmä decentralizácia a väčšia autonómia škôl, ich väčší podiel na
rozhodovaní o obsahu vzdelávania, väčšia aktivita a zodpovednosť
učiteľov, ich väčšie kompetencie a dôraz na výchovné pôsobenie
v pedagogickom procese zamerané na rozvoj kompetencií žiaka.
Nová štruktúra vzdelávania
Zo zaužívanej štruktúry školského systému sa prešlo na
medzinárodný systém ISCED (The International Standard Classification
of Education), pričom v základnej podobe je vzdelávanie rozdelené
nasledovne:
•
•
•
•

ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie
ISCED 1 – primárne vzdelávanie
ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie
ISCED 3 – vyššie sekundárne vzdelávanie
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Dvojúrovňové kurikulum a rámcové učebné plány
Povinná časť vzdelávania sa rozdelila na štátny vzdelávací program
(povinné hodiny) a školské vzdelávacie programy (voliteľné hodiny).
Štátny vzdelávací program predstavoval v roku 2008 približne 70 %
celkového obsahu vzdelávania a bol pre školy záväzný. Školské
vzdelávacie programy predstavovali približne 30 % povinného obsahu
vzdelávania a školy si ich vytvárali sami na základe podmienok,
zamerania školy, tradície, personálnych možností i záujmu žiakov. Pri
tvorbe týchto programov hrali dôležitú úlohu najmä manažmenty
jednotlivých škôl a školské rady, ale do ich tvorby mohli vstupovať aj
učitelia jednotlivých predmetov včítane učiteľov telesnej výchovy. Rozsah
hodín štátneho a školských vzdelávacích programov pre ISCED 1 a 2 je
uvedený v tabuľke 1.
Tabuľka 1
Rozsah vyučovacích hodín za týždeň v štátnom a školskom
vzdelávacom programe v ISCED 1 a 2 (2008)
Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Štátny vzdelávací program

17

18

20

21

21

23

24

24

24

Školské vzdelávacie programy

5

5

5

5

6

6

6

6

6

Spolu

22

23

25

26

27

29

30

30

30

Od roku 2011 sa pojem školský vzdelávací program začal používať
pre celý vzdelávací program školy, ktorý je tvorený povinnými a
voliteľnými hodinami rámcových učebných plánov. Rámcový učebný plán
je dokument, ktorý stanovuje časové dotácie vyučovacích predmetov. Od
1. 9. 2011 je časová dotácia definovaná iba za celý stupeň vzdelávania
(tabuľka 2 – príklad na stupni ISCED 1). Rozpis časovej dotácie do
jednotlivých ročníkov je v kompetencii školy, podobne aj zaradenie učiva
do ročníkov, pričom sa však zohľadňuje vekuprimeranosť. Športové
triedy majú zvýšený celkový hočet hodín o 12 na predmet športová
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Tabuľka 2
Rámcový učebný plán pre ISCED 1 (2011)
Vzdelávacia

Vyučovací predmet
Slovenský jazyk a
literatúra

Počet hodín

Prvý cudzí jazyk

6

Príroda a
spoločnosť

Prírodoveda

3

Vlastiveda

3

Človek a hodnoty

Etická výchova /
Náboženská výchova

4

4

Matematika a
práca s
informáciami

Matematika

14

17

Informatická výchova

3

Človek a svet

Pracovné vyučovanie

1

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

4

8

Hudobná výchova

4

Telesná výchova /
Športová príprava

8

Jazyk a
komunikácia

Zdravie a pohyb

26

Povinné hodiny

76

Voliteľné hodiny

20

Hodiny spolu

96

Počet
32

6

8

príprava. Rámcové učebné plány sa vyvíjajú a od školského roku
2014/2015 sa budú na jednotlivých stupňoch vzdelávania inovovať.

Počty žiakov v triedach
S cieľom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces sa v roku 2008
upravili počty žiakov v triedach. Išlo o zníženie počtov žiakov v priemere
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do 10 % (1. ročník ZŠ max.. 22 žiakov, 2.-4. ročník - 25, 5.-9. ročník ZŠ 28). Školy mali tri roky na to, aby postupne znížili počet žiakov v triedach.
Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok
školy. Delenie sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z.
Vzdelávacie oblasti
Ciele vyučovania sa napĺňajú v rámci nových vzdelávacích oblastí,
kde samostatnou vzdelávacou oblasťou je aj oblasť „Zdravie a pohyb“,
v rámci ktorej bol v ISCED 1 vyučovací predmet „telesná výchova“ a v
ISCED 2 a 3 vyučovaný predmet „telesná a športová výchova“ (včítane
zdravotnej telesnej výchovy a integrovanej telesnej a športovej výchovy).
Od školského roku 2014/2015 sa názov vyučovacieho predmetu na
všetkých stupňoch škôl zjednocuje na „telesná a športová výchova“.
Prierezové témy
Niektoré oblasti vzdelávania, ktoré majú medzipredmetový charakter,
sa nevyučujú ako samostatné vyučovacie predmety, ale ako prierezové
témy. Sú to napr. nasledovné témy: Osobnostný a sociálny rozvoj,
Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova,
Ochrana života a zdravia a Tvorba projektu a prezentačné zručnosti.
Prierezovú tému „Ochrana života a zdravia“, ktorá nahradila „Ochranu
človeka a prírody“ zabezpečujú predovšetkým učitelia telesnej
a športovej výchovy. Do budúcnosti sa uvažuje o integrácii uvedených
prierezových tém do existujúcich predmetov.
Kľúčové kompetencie
Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích
predmetov sa realizuje v školskom prostredí prostredníctvom rozvíjania
kľúčových a predmetových kompetencií žiakov. Žiaci by si ich mali
osvojovať na veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód
vzdelávania a činnosti.
Kompetenciou sa rozumie spôsobilosť žiaka mobilizovať a aktivizovať
osvojené vedomosti, zručnosti a postoje do efektívnej činnosti v rôznych
súvislostiach v reálnom živote. Európska komisia definovala pre etapu
základného vzdelávania 8 oblastí kľúčových kompetencií, ktoré by sa
mali rozvíjať v jednotlivých predmetoch, vrátane telesnej a športovej
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výchovy: komunikácia v materinskom jazyku; komunikácia v cudzom
jazyku; matematická gramotnosť a kompetencie v oblasti prírodných vied
a technológií; kompetencie v oblasti informačnej a komunikačnej
technológie; kompetencia učiť sa učiť; sociálne a občianske
kompetencie; podnikateľské kompetencie, kompetencie aktívneho
prístupu; kultúrne kompetencie. Medzinárodné telovýchovné organizácie
navrhli
Európskej
komisii
rozšírenie
uvedených
kompetencií
o 9.kompetenciu – pohybovú kompetenciu, ktorá by sa mala rozvíjať
predovšetkým prostredníctvom telesnej výchovy na školách.
Vzdelávacie štandardy
Vzdelávacie štandardy predstavujú súbor požiadaviek na osvojené
vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú žiaci splniť, aby mohli
pokračovať vo vzdelávaní v nadväzujúcej časti vzdelávacieho programu,
alebo aby im mohol byť priznaný stupeň vzdelania. Vzdelávacie
štandardy sa delia na obsahové štandardy, ktoré definujú rozsah
požadovaných vedomostí a zručností a výkonové štandardy, ktoré
definujú kritériá úrovne zvládnutia vedomostí, zručností a schopností.
Kariérny rast učiteľov
V tejto oblasti reformy boli prijaté nové zákony - Zákon
o pedagogických
zamestnancoch
a odborných
zamestnancoch
č.317/2009 Z.z. a Zákon o celoživotnom vzdelávaní č.568/2009 Z.z.,
ktoré nadviazali na Zákon o výchove a vzdelávaní 245/2008 Z.z.. Tieto
zákony definovali kariérny systém, založený na kariérnych stupňoch,
kariérnych pozíciách a kariérnych cestách. Kariérne stupne predstavujú:
začínajúci učiteľ, učiteľ, učiteľ s 1. atestáciou a učiteľ s 2. atestáciou.
Kariérne pozície predstavujú: pedagóg špecialista a vedúci pedagogický
pracovník. Kariérnymi cestami by pedagogický pracovník mal získať
štandardné, expertné alebo riadiace kompetencie.
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2.2 Telesná a športová výchova v súčasnej škole
2.2.1 Miesto a význam pohybovej aktivity detí a mládeže
v škole
Pre súčasnú slovenskú generáciu detí a mládeže je charakteristické:
Zmena v spôsobe a kvalite života - prehlbujúci sa sedavý životný
štýl, zhoršujúci sa zdravotný stav, zvýšený výskyt obezity
a nadváhy
Výskumy ukazujú, že 70 % školopovinných detí a mládeže trávi denne
viac ako 4 hodiny voľného času prácou na počítačoch, internete,
sledovaním televízie, počítačovými hrami a zábavou s mobilmi.
Pravidelnej organizovanej pohybovej aktivite sa venuje iba každý tretí
žiak. U detí a mládeže dominuje sedavý spôsob života, ktorý prináša so
sebou nárast obezity a nadváhy, chybné držania tela a ďalšie porchy
zdravia. Mnohé zdravotné problémy, ktoré boli v minulosti typické pre ľudí
stredného a staršieho veku, sa začínajú objavovať už u detí a mládeže.
Aj Slovenska sa už dotýka epidémia obezity detí a mládeže. Výskumy
hovoria, že približne 18 % detí trpí nadhmotnosťou a približne 7 % je
obéznych a sa situácia stále zhoršuje. Pokračuje stúpajúci trend
chorobnosti na diabetes mellitus, od roku 2000 sa počet liečených
diabetikov zvýšil o 27 %. Pribúda ochorení dýchacej sústavy, od roku
2000 sa zvýšil počet prípadov astmy skoro trojnásobne. Častejšie sú
psychické poruchy, výskyt chrípky a chrípku napodobňujúcich ochorení
sa u detí zvýšil o 34 %. Chybné držanie tela sa vyskytuje na stupni
ISCED 1 u 78% chlapcov a 70% dievčat a svalová nerovnováha dokonca
u 90 % chlapcov a dievčat. Na stupni ISCED 2 je výskyt chybného
držania tela a svalovej nerovnováhy približne u 50 % dievčat a chlapcov
(Beko, 2008; Majerík, 2009; Medeková, 2009).
Zmena sekulárneho trendu v telesnom rozvoji a najmä pohybovej
výkonnosti detí a mládeže zo stabilného na negatívny
Analýza dlhodobého vývoja somatických ukazovateľov ukazuje, že
v poslednom období vplyvom rozličných faktorov (dlhodobá relatívne
dobrá výživa, sociálna a zdravotná starostlivosť) začína telesná výška a
hmotnosť 11- až 15-ročnej školskej populácie, predovšetkým dievčat,
stagnovať (Zapletalová, 2011) Relatívna telesná hmotnosť chlapcov
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a dievčat je podobná ako pred 25 rokmi. Súčasní chlapci sú zväčša vyšší
len o 2 cm ako chlapci pred 20 rokmi, u dievčat sú rozdiely ešte menšie.
Je prekvapivé, že napriek zmene životného štýlu našej školskej populácie
je priemerná relatívna telesná hmotnosť (index BMI) našej školskej
populácie ešte stále v v norme. Avšak viaceré výskumy realizované na
rozličných vzorkách populácie v rokoch 2011, 2012 hovoria už
o výraznom náraste obezity detí a mládeže až na 9 % u chlapcov a 8 %
u dievčat.
Trend vývoja pohybovej výkonnosti školskej populácie na Slovensku
poukazuje na stagnáciu, resp. pokles pohybovej výkonnosti. Ten bol
zistený už v 90. rokoch minulého storočia a dnes sa ešte prehĺbil u chlapcov viac ako u dievčat. Pokles v 90–rokoch sa prejavil najviac
u žiakov 2. stupňa základných škôl a to najmä po znížení počtu hodín
povinnej telesnej výchovy na tomto stupni škôl v roku 1996 z 3 na 2
hodiny týždenne. Alarmujúce je, že súčasní 11- až 13-, resp. 14-roční
chlapci dosahujú v aeróbnej vytrvalosti zhruba úroveň výkonnosti
rovnako starých dievčat spred 25 rokov, úroveň ich výbušnej sily dolných
končatín je dokonca horšia. U dievčat je situácia mierne priaznivejšia.
V troch testoch silového charakteru horných končatín dosahujú zhruba
úroveň dievčat z roku 1987, alebo sú mierne lepšie. Negatívny trend
vývoja výkonnosti sa u dievčat ale prejavuje aj u ďalších základných
pohybových schopností – aeróbnej vytrvalosti, výbušnej sily dolných
končatín, bežeckej rýchlosti a orientácii v priestore.
Tendencia poklesu motorickej výkonnosti sa však neprejavuje iba pri
bežnej populácii detí a mládeže, ale rovnako bola zaznamenaná aj
u športujúcej mládeže. Výsledky porovnania výkonnosti športujúcich
chlapcov a dievčat vo vekových kategóriách mladší a starší žiaci a žiačky
z rokov 1986 a 2010 potvrdzujú negatívny trend v úrovni pohybových
schopností mládeže v súčasnosti (Lednický & Doležajová, 2011,
Doležajová & Lednický, 2011) Mladí športovci v roku 2010 zaostávajú za
svojimi rovesníkmi z r. 1986 na štatisticky významnej úrovni vo väčšine
testov. Podobný klesajúci trend bol zaznamenaný aj v rozvoji plaveckej
výkonnosti detí a mládeže (Macejková & Benčúriková, 2001).
Nižšia úroveň motorickej výkonnosti populácie, ale aj talentovaných
detí má negatívny vplyv aj na úroveň motorickej výkonnosti uchádzačov o
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štúdium telesnej výchovy a športu na univerzitách – budúcich učiteľov
a trénerov. Na základe štúdií Koštiala, Sedláčka a Dremelovej 1991,
Šelingera et al. 2006, Tománka a Slyška 2010 a i., ktorí sledovali vybrané
ukazovatele uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave, môžeme
konštatovať, že súčasní uchádzači zaostávajú v motorike za tými z
minulosti.
Na základe porovnania pohybovej výkonnosti detí a mládeže
v minulosti a dnes možno konštatovať, že nielen súčasná školská
populácia je vo väčšine ukazovateľov pohybovej výkonnosti na nižšej
úrovni ako ich rovesníci spred 25 rokov, ale rovnako je tomu aj
u športovo talentovanej mládeže a prejavuje sa i v tom, že na štúdium
telesnej výchovy a športu sa na univerzity hlási čoraz viac uchádzačov
s nižšou úrovňou motorickej výkonnosti a gramotnosti ako v minulosti.
Zmena v zapájaní sa detí a mládeže do pohybových aktivít v
porovnaní s minulosťou
Výsledky sledovaní v roku 1990 a roku 2010 (Antala, 2010; Šimonek
2010) poukazujú na to, že do organizovaných foriem pohybovej aktivity
mimo školu je v súčasnosti zapojených približne 45 % chlapcov a 40 %
dievčat. Výrazná zmena nastala u tej skupiny detí a mládeže, pre ktorú je
povinná školská telesná a športová výchova jedinou vykonávanou
pohybovou aktivitou. Zásadným spôsobom pribudlo detí, pre ktoré sú
hodiny telesnej a športovej výchovy jediným miestom pohybu. Dnes je to
približne 25 % chlapcov a dievčat, zatiaľ čo v minulosti to bolo v priemere
iba 8,5 % chlapcov a 11,3 % dievčat Oproti minulosti je to trojnásobný
nárast u chlapcov a viac ako dvojnásobný u dievčat.

2.2.2
Vyučovanie
v súčasnej škole
1. Povinné hodiny
vzdelávací program)

telesnej

vzdelávacích

a športovej

programov

výchovy

škôl

(štátny

Vzhľadom na zmeny v spôsobe a kvalite života súčasnej generácie
detí a mládeže, zmeny ich zdravotného stavu, pohybovej výkonnosti,
zapojenosti do volnočasových pohybových a športových aktivít a ďalších
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ukazovateľov, inováciou v rámci nového školského zákona z roku 2008
musela prejsť aj telesná výchova. Najpodstatnejšie zmeny vo vzdelávacej
oblasti Zdravie a pohyb a v projekte vyučovania telesnej výchovy boli
nasledovné:
Zmena názvu vyučovacieho predmetu
Názov vyučovacieho predmetu sa v roku 2008 upravil z telesnej
výchovy na „telesná a športová výchova“ na stupni ISCED 2 a 3; na
stupni ISCED 1 zostal nezmenený. Ako sme už uviedli v predchádzajúcej
časti, od školského roku 2014/2015 prichádza k zjednoteniu názvu
predmetu na „telesná a športová výchova“ pre všetky stupne
vzdelávania.
Zmena zamerania a cieľa telesnej a športovej výchovy
V zameraní telesnej a športovej výchovy sa prejavuje výraznejší
odklon od výkonovo orientovaného vyučovania smerom k rozvíjaniu
kompetencií žiaka a formovaniu hodnôt a postojov. Cieľom telesnej
a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je nielen umožniť
žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať
a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú
gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať
rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu
v starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela,
z telesnej a športovej výchovy a zo športu, ale v oveľa väčšom rozsahu
utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej a športovej výchove
a športu v nadväznosti na záujmy žiakov a ich individuálne potreby ako
súčasť zdravého životného štýlu a predpoklad schopnosti k celoživotnej
starostlivosti o svoje zdravie.
V cieľoch je teda výraznejšie prepojenie na starostlivosť o zdravie
a vytváranie zdravého životného štýlu. Telesná a športová výchova má
spájať vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe,
športe, zdraví a zdravom životnom štýle, ktoré sú utvárané
prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania telesnej a športovej
výchovy, zdravotnej telesnej výchovy alebo formou integrovanej telesnej
a športovej výchovy.
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Otvorenosť a pestrosť obsahu
Obsah predstavuje širokú škálu poznatkov a telovýchovných a
športových činností ponúkaných žiakom. Rozdelený je do nasledujúcich
štyroch tematicky orientovaných modulov: Zdravie a jeho poruchy;
Zdravý životný štýl; Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť; Športové
činnosti pohybového režimu. Každý modul má svoje vnútorné členenie
a na jednotlivých stupňoch vzdelávania sa transformuje do samostatných
tematických častí vyučovacieho programu.
Adaptácia obsahu vyučovania podmienkam školy, záujmom
žiakov; voľnosť a zodpovednosť učiteľa telesnej a športovej
výchovy za tvorbu programu pre jednotlivé skupiny žiakov
Školy majú možnosť prispôsobiť obsah vyučovania podmienkam školy
a záujmom žiakov. Učiteľ má väčšiu voľnosť a zároveň väčšiu
zodpovednosť za tvorbu programu vyučovania pre jednotlivé skupiny
žiakov. Úlohou každého učiteľa telesnej a športovej výchovy je, aby
vychádzajúc z hlavných cieľov s prihliadnutím na rozvoj kompetencií
žiakov, na ich vývin, predpoklady, záujmy a podmienky školy, vypracoval
sám programy vyučovania telesnej a športovej výchovy pre jednotlivé
skupiny žiakov. Tieto programy schvaľuje predmetová komisia telesnej
a športovej výchovy. Pri tvorbe programov by mal učiteľ dodržiavať limity,
ktoré sú súčasťou aktuálneho štátneho vzdelávacieho programu pre
jednotlivé stupne vzdelávania.
Podpora a vedenie učiteľov ku kontinuálnemu vzdelávaniu sa
Učiteľ môže zaradiť do programu iba tie športové činnosti, ktoré boli
súčasťou jeho pregraduálnej vysokoškolskej prípravy, alebo na ktoré
získal trénerské vzdelanie, certifikát niektorou z foriem ďalšieho
vzdelávania učiteľov a trénerov. V záujme každého učiteľa malo byť
zúčastňovať sa kontinuálneho vzdelávania učiteľov a postupne získavať
potrebnú kvalifikáciu k plánovaným športovým činnostiam.
2. Voliteľné hodiny vzdelávacích programov škôl
Na všetkých stupňoch škôl sa telesná a športová výchova v rámci
povinných hodín vzdelávacieho programu vyučuje vo všetkých ročníkoch
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po 2 vyučovacie hodiny týždenne a formou kurzov (školský rok
2013/2014). Školy si môžu navýšiť týždenný počet hodín telesnej
a športovej výchovy prostredníctvom voliteľných hodín vzdelávacích
programov. V rámci voliteľných hodín školského vzdelávacieho
programu je možné realizovať predmet telesná a športová výchova
najmä prehĺbením obsahu výučby v danom ročníku v tých moduloch
resp. na športových činnostiach (disciplín), ktoré si už učiteľ pre danú
skupinu žiakov zaradil do povinných hodín vzdelávacieho programu
s cieľom na hlbšie osvojenie pohybových zručností a ich zdokonaľovanie
vo vybraných športových činnostiach alebo rozšírením obsahu výučby
v danom ročníku o jednu alebo dve športové činnosti (disciplíny) z
ponuky povinných hodín vzdelávacieho programu, ktoré nemá učiteľ
zaradené pre danú skupinu v povinných hodinách vo vzdelávacom
programe;
Realizácia vyučovania telesnej a športovej výchovy v rámci
vzdelávacieho programu školy a dosiahnuté výsledky sú vo veľkej miere
závislé najmä od učiteľov, od ich pedagogického prístupu
a pedagogického majstrovstva, od kvality ich práce a tvorivosti, ich
aktivity a snahy presadzovať tento predmet aj do voľných hodín
vzdelávacích programov škôl.

2.2.3 Telesná a športová výchova z pohľadu žiakov
základných a stredných škôl
Celoštátny výskum (Antala a kol., 2012) realizovaný na II. stupni
základných škôl a na stredných školách priniesol výsledky, na základe
ktorých je možné definovať niektoré súčasné základné charakteristiky
telesnej a športovej výchovy z pohľadu žiakov.
Obľúbenosť predmetu
Telesná a športová výchova je u väčšiny chlapcov základných aj
stredných škôl veľmi obľúbený alebo obľúbený vyučovací predmet,
pričom na základných školách sa teší o niečo väčšej obľube ako na
stredných školách. Iba minimálna časť chlapcov ho považuje za
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neobľúbený, alebo ho neobľubuje vôbec. U dievčat je obľuba predmetu
na nižšej úrovni ako u chlapcov. Výraznejšie sa to prejavuje najmä na
stredných školách.
Významnosť predmetu
Telesná a športová výchova je u väčšiny chlapcov i dievčat
základných aj stredných škôl vnímaná ako predmet stredného významu.
Väčší význam mu prikladajú chlapci ako dievčatá. Iba malá časť chlapcov
i dievčat ho považuje za úplne nevýznamný, častejšie je to na stredných
školách, najmä u dievčat. Naopak za veľmi významný ho považujú
častejšie chlapci a to najmä na základných školách.
Náročnosť predmetu
Telesnú a športovú výchovu považuje väčšina žiakov za nenáročný
predmet, a to aj na základných, aj na stredných školách. Za náročnejší
ho považujú dievčatá. Iba malá časť žiakov ho považuje za veľmi
náročný alebo náročný predmet.
Nadanie na predmet
Žiaci sa považujú na plnenie požiadaviek predmetu za zväčša stredne
nadaných alebo nadaných, pričom dievčatá sa považujú o niečo menej
nadané na telesnú a športovú výchovu ako chlapci, najmä na stredných
školách. Vo vnímaní nadania u chlapcov základných a stredných škôl
neexistujú významné rozdiely, čiastočné rozdiely existujú vo vnímaní
nadania u dievčat, kde dievčatá na stredných školách vnímajú svoje
nadanie o niečo pozitívnejšie ako dievčatá na základných školách.
Snaha na vyučovaní
Celkovo môžeme konštatovať, že na základe subjektívneho
vyjadrenia sa žiaci, či už chlapci alebo dievčatá, na hodinách telesnej
a športovej výchovy vcelku snažia. O niečo výraznejšia snaha sa
prejavuje u žiakov základných škôl ako u žiakov stredných škôl. Iba
minimálne množstvo chlapcov i dievčat uviedlo, že sú menej snaživí,
resp. že sa nesnažia vôbec. Výraznejšia je však snaha u chlapcov ako u
dievčat.
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Motivácia na vyučovanie
Z hľadiska motivácie žiakov na vyučovanie telesnej a športovej
výchovy prevažuje stredná miera motivácie žiakov. O niečo viac
motivovanejší sú žiaci zo základných ako zo stredných škôl a tiež chlapci
ako dievčatá. Pomerne veľká skupina žiakov, najmä dievčat, sa vyjadrila,
že sú málo motivovaní alebo nemotivovaní vôbec.
Emocionalita hodín telesnej a športovej výchovy
Na hodinách telesnej a športovej výchovy prevládajú u chlapcov
a dievčat základných a stredných škôl kladné emócie. Výsledky ukazujú,
že s vekom sa pocity na hodinách telesnej a športovej výchovy mierne
zhoršujú. Chlapci majú pozitívnejšie emócie ako dievčatá. Najväčšie
rozdiely sú medzi chlapcami a dievčatami v počte tých, ktorí majú
jednoznačné kladné pocity na hodinách telesnej a športovej výchovy
v prospech chlapcov a v počte nejednoznačných odpovedí v prospech
dievčat.
V súčasnom období sa potvrdzuje význam povinnej školskej telesnej
a športovej výchovy, pretože oproti minulosti výrazne pribúda detí, pre
ktoré je povinná telesná a športová výchova jedinou vykonávanou
pohybovou aktivitou. Väčšina odborníkov taktiež odporúča ako najlepšiu
prevencia proti poruchám zdravia dostatok pohybovej aktivity (hodinu
stredne intenzívnej pohybovej aktivity aspoň 5 x do týždňa), správne
stravovanie a úpravu denného režimu. Popri povinnej telesnej a športovej
výchove v tomto kontexte stúpa význam aj záujmovej telesnej výchovy a
školského športu v mimovyučovacom čase a organizovaných aj
neorganizovaných pohybových a športových aktivít vo voľnom čase.
Telesná a športová výchova je najdôležitejší školský predmet,
v ktorom sa rozvíjajú motorické predpoklady detí a mládeže. Tu získavajú
žiaci pohybové vzdelanie a potrebné vedomosti k starostlivosti o svoje
zdravie a formuje sa vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite, ako jednému
z najúčinnejších prostriedkov prevencie porúch zdravia a zvyšovania
kvality života. Tu sa špecifickými telovýchovnými a športovými
prostriedkami rozvíjajú sociálne, etické a morálne vlastnosti žiakov a
vštepujú sa im hodnoty potrebné pre život v spoločnosti i uplatnenie sa v
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živote. Ekonomické prepočty Kleina a Hardmana (2008) taktiež ukazujú,
že investovanie 1 eura do telesnej výchovy detí a mládeže na školách
ušetrí v budúcnosti 3 Eurá potrebné na liečenie porúch zdravia
a civilizačných ochorení vyplývajúcich z ich pohybovej inaktivity.
Ak by sme sa vrátili k pôvodnej otázke, či sa približuje súčasná škola
uvedenej vízii, alebo je táto vízia vzdialená od reality, môžeme vyjadriť
názor, že súčasná škola sa v mnohom približuje k uvedenej predstave,
ale zďaleka ju úplne nenapĺňa. Najmä súčasné postavenie a význam
pohybovej aktivity v nej zďaleka nenapĺňajú požiadavku vyváženosti a
harmónie rozvoja tela, ducha a intelektu. Telesná a športová výchova ako
vyučovací predmet má v povinnom hodinách školských programov
(školský rok 2013/2014) zastúpenie iba 2 hodinami týždenne na všetkých
stupňoch a typoch škôl. Najmä na 1. stupni základných škôl je to menej
ako v minulosti, na čo upozornila v prípade Slovenska aj Európska
komisia vo svojej správe z roku 2013 „Telesná výchova a šport na
školách v Európe“. Navyše iba približne 1/3 škôl zaraďuje na tomto stupni
telesnú a športovú výchovu do voliteľných hodín školských programov.
Vyskúšajte sa:
1. Charakterizujte súčasné problémy súvisiace so životným štýlom a
pohybovou aktivitou detí a mládeže.
2. Charakterizujte zmeny, ku ktorým prišlo v systéme výchovy
a vzdelávania v roku 2008.
3. Vysvetlite pojmy štátny vzdelávací program, školský vzdelávací
program a rámcový učebný plán.
4. V čom sa zmenilo vyučovanie telesnej výchovy po školskej reforme
v roku 2008?
5. Charakterizujte telesnú a športovú výchovu z pohľadu žiakov
základných a stredných škôl a porovnajte s vašimi skúsenosťami.
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2.3 Moderné pedagogické koncepcie a vyučovanie
telesnej a športovej výchovy
2.3.1 Filozofické a historické východiská pre moderné
vyučovanie telesnej a športovej výchovy
Telesná výchova vždy súvisela s filozofickým pohľadom na človeka a
jeho miesto v spoločnosti. Dá sa povedať, že to bola najskôr filozofia
žitia, ktorá podmienila výber civilizácie a typ spoločnosti. Spoločnosť si
potom vytvárala zodpovedajúci systém výchovy a vzdelávania a v ňom
mali svoje miesto i telesná výchova a pohybové aktivity. Tento proces
však bol aj reverzibilný, pretože niekedy to bol práve prirodzený výber
pohybových aktivít, ktorý ovplyvnil programy telesnej výchovy, koncepciu
výchovy a vzdelávania, spoločnosť a jej filozofickú víziu
Školskú telesnú výchovu v posledných desaťročiach ovplyvňovali
viaceré filozofické smery, a to najmä perenializmus, progresivismus,
essencializmus a existencializmus (Dufour, 1992; Antala at al., 1997;
Fromel, Novosad & Svozil, 1999, Turek, 2010). Filozofické smery, ktoré
najviac ovplyvnili telesnú výchovu, sú však essencialistického a
existencialistického chrakteru (obrázok 2)
Obrázok 2
Filozofické smery (Dufour, 1992)
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Essencialistické názory, na základe ktorých má jedinec v systéme
miesto a možnosť rozvíjať sa len v kolektíve, dávajú do popredia
požiadavky spoločnosti, jej autoritu, integráciu jedinca do plnenia noriem
s cieľom dosiahnuť technickú dokonalosť a výkonnosť a sú typické pre
monistické spoločenské zriadenia, v ktorých sa človek môže rozvíjať a
realizovať len v rozmedzí spoločnosťou stanovených noriem
s povinnosťou ich plniť. Essencialistické názory boli hlavným filozofickým
smerom aj v socialistickej spoločnosti. V osemdesiatych rokoch pod
vplyvom „perestrojky“ však i do socialistického systému začali čoraz viac
prenikať aj iné, najviac existencialistické filozofické názory.
Existencialistické antropocentrické názory, podľa ktorých je v centre
spoločnosti človek ako indivíduum, jeho predpoklady, sloboda výberu
aktivít, možnosť rozvíjania kreativity a radosť z toho, čo robí, sú
najčastejším filozofickým východiskom v demokratickej, pluralitnej
spoločnosti, v ktorej si človek môže slobodne zvoliť okruh svojich
záujmov, rozvíjať predpoklady na základe motivácie, vlastného
presvedčenia a rozhodnutia pri dodržaní spoločenských noriem
správania sa a základných pravidiel fungovania spoločnosti.
V koncepciách
školskej
telesnej
výchovy,
založených
na
existencialistických a humanistických filozofických názoroch sa
stredobodom záujmu stáva žiak ako aktér či autor sebarozvoja a aktívny
účastník výchovy a vzdelávania. Je spoluzodpovedný za výsledky
rozvoja svojej osobnosti. Plne sa rozvíja a celostne sa rozvíja v jednote,
splývavo aj v oblasti pohybu, rozumu, aj v oblasti srdca, to znamená
integrálne a súbežne v pohybovej, intelektuálnej a sociálno-citovej
oblasti. Žiak je rešpektovaný ako individualita, jedinečná ľudská bytosť
s jej
vlastnými
osobnými
potrebami,
záujmami,
ašpiráciami,
skúsenosťami, problémami a inými osobitosťami. Môže sa slobodne
rozhodovať a nezávisle myslieť. Žiak je centrom výchovno-vzdelávacieho
procesu, a to tak na začiatku a na konci, ako aj v priebehu pedagogickej
činnosti. Dostáva a získava náležitý obdiv k svojim úspechom a túžbam,
vieru vo vlastný potenciál a úctu k svojim hodnotám a ľudskej dôstojnosti.
Žiak sa dostáva do učebných situácií, v ktorých sa berie ohľad nielen na
študijnú úspešnosť, ale aj na pozitívne zážitky v práci a uspokojenie zo
samotnej práce, dostáva sa do situácií, v ktorých čerpá satisfakciu aj
z úspechu a spokojnosti svojich spolužiakov. Učí a rozvíja sa teda
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v psychicky zdravom výchovnom prostredí s priaznivou socio-emotívnou
klímou a s humanistickými hodnotami.
Z historického hľadiska nemôžeme analyzovať vývoj telesnej
výchovy od jej prvopočiatkov v antike až po novovek. Chceme však
ukázať najmä tendencie vývoja telesnej výchovy v 20. storočí, pretože
práve ony najviac ovplyvňujú súčasný i budúci obsah i zameranie
vyučovania telesnej výchovy na školách.
Rozoznávame šesť základných smerov telesnej výchovy - prirodzený,
fyzio-morfologický, hudobno-estetický, psychomotorický, pedagogický a
športový (Dufour, 1992)
Prirodzený smer
Vo Francúzsku bola prirodzená metóda rozvinutá Hébertom a
v Rakúsku na ňu nadviazal Gaulhofer. Hébert zostal viazaný na
jednoduché pohyby, gestá, na funkčné zlepšovanie (vytrvalosť) a na
kontakt s prírodnými prekážkami a jeho princípy by mohli byť základnými
pravidlami pre telesnú prípravu vo všetkých svetových armádach.
Gaulhofer prejavil, poznajúc už viac aj iné smery, najmä švédsky, snahu
o obohatenie Hébertovho systému, ale zostal verný prirodzeným,
inštinktívnym pohybom. Jeho systematika, ktorá sa dotýkala 4 oblastí výchovy tela, pohybu, športového predvádzania a kreácie, sa zdala byť
syntézou, ale jeho základnou myšlienkou stále zostával rešpekt k prírode
a jej zákonom. Nepripúšťal, že by telesná výchova mohla mať vedecké
základy a že by mohol vykonávať iný ako intuitívny cvičenec a „umelec“.
Aj keď tento smer mal svoje úzke zameranie, isté je, že zostane aj do
budúcnosti základom pre materské a základné školy, pre vojenskú
prípravu (prekážkové dráhy) a športovú prípravu.
Fyzio-morfologický smer
Tento smer, vychádzajúci z Lingovej gymnastiky a nazývajúci sa aj
švédsky smer, poznal 3 rozdielne, často protichodné orientácie.
Prvá je zameraná len na „body building“. Techniky založené na
zaťažovaní svalov a ich uvoľnení sú zamerané len na niektoré svaly
alebo svalové skupiny a vytváranie „švédskeho“ ducha zatlačili do
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úzadia. Jej autor N.Bukh si toho bol vedomý a prejavil to aj pri výbere
názvu svojej metódy - „Primitívna gymnastika“. Power training a circuit
power training sú takisto metódy postavené na rovnakých princípoch.
Ďalšie dve orientácie naopak rozvinuli ducha „švédskosti“ viac
smerom k prírode, k ženskej intuícii a inštinktu. Uvoľňovacie techniky,
myšlienky rytmu a v poslednom období vplyv moderného tanca a džezu
vystavili „anatomickú“ gymnastiku vážnym útokom. Fyziologické
odôvodnenie cvičenia však zostáva stále jednou z dôležitých pevností
obrany telesnej výchovy a športu na školách.
„Physical fitness“ a „power training“, „aerobic“, „jogging“, „stretching“ a
„rope skipping“ sú dnes tak isto akceptované, pretože pretechnizovaná
spoločnosť v súčasnosti inštinktívne pociťuje ich potrebu, a preto majú a
budú mať aj svoje miesto v školskom prostredí, najmä na stredných
školách.
Hudobno-estetický smer
Tance a rytmické pohybové aktivity predstavovali vždy dôležitú časť
najmä ženskej telesnej výchovy. Práce o prepojení pohybu a hudby
podnietili vznik dvoch samostatných prúdov: modernej gymnastiky a
moderného tanca.
Moderná gymnastika, ktorá je dielom najmä R. Bodeho, je hrou síl
v priestore a čase, osvojenou prostredníctvom techník využívajúcich
lopty, obruče, stuhy, kuželky a prostriedkami gymnastiky a atletiky.
Predstavuje prostriedok na naučenie sa presného vykonania pohybu a
krásy pohybu. Moderný tanec predstavuje účelnosť v sebe samom.
Vychádzajúc z primitívneho tanca a pokračujúc cez rituálne a symbolické
formy akademického baletu, džezu sa tanec vyvinul do oveľa
modernejších foriem, ktoré silne motivujú dnešnú mládež. Niektoré formy
tanca, ktoré v minulosti pomaly začali vymierať, ako napr. folklór a ľudové
tance sa v posledných desaťročiach stali dôležitou súčasťou obsahu
telesnej výchovy.
Hudobno-estetický smer bol i zostáva vynikajúcim prostriedkom
pohybovej prípravy mládeže a bude mať svoje miesto pri vyučovaní na
školách.
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Psychomotorický smer
Pojem psychomotorika je odvodený z tretej etapy motorického vývoja
človeka (neuromotorika - kojenecký vek, senzomotorika - predškolský
vek, psychomotorika - školský vek a sociomotorika - dospelosť).
Základom tohto smeru je získať pohybom čo najviac skúseností o sebe
z hľadiska anatomického, fyziologického, kognitívneho a emocionálneho
a vedieť ich využívať pre svoje sebapoznávanie, sebazdokonaľovanie,
ale aj správanie a konanie, o veciach a predmetoch prírodných a umelo
vyrobených pre prácu a cvičenie a získať čo najviac skúseností zo
spoločenskej oblasti.
Už keď sa Ling pokúšal vytvoriť základnú gymnastiku, ktorá by
umožnila človeku byť schopným vykonávať všetky pohybové aktivity,
chcel nájsť i faktor súvislosti, veličinu, ktorá riadi všetko správanie
človeka. Bola to anatómia. Kybernetici a psycho-kinetici boli ovplyvnení
rovnakou myšlienkou, vyjadrenou vo všeobecnejších teóriách
„štrukturalizmu“ a výskumom ideálu zrozumiteľnosti. Išlo o to nájsť
faktory, ktoré podmieňujú neuromotorické učenie, študovať mechanizmy
percepcie, funkcie adaptácie a koordinácie, aby bolo možné realizovať
základnú pohybovú výchovu. Prostredníctvom nej sa indivíduum „učí
učiť“ a stáva sa „disponibilným“, to znamená schopným naučiť sa
akúkoľvek pohybovú aktivitu. Tento postup sa veľmi rozpracoval vo
Francúzsku a Kanade a najmä v latinských krajinách.
Prostriedkami rozvoja psychomotoriky sú najčastejšie hry,
gymnastika, rytmická a tanečná gymnastika, pantomíma, joga a
akrobacia. Okrem základnej telesnej výchovy na školách má tento smer
uplatnenie aj v zdravotnej telesnej výchove.
Pedagogický smer
Všetky programy pohybových aktivít sú vždy založené na cieľoch,
ktoré sa často vnímajú ako apodiktické (nezvratné) napr. skoky rozvíjajú
odvahu, gymnastika rozvíja inteligenciu ap. Pedagógovia 20. stor. ako O.
Gruppe, O. Hanebuth, J. Groeman, P. Parlebas sa snažia naopak
potvrdiť pohybové aktivity analýzou ich skutočnej hodnoty, zisťovaním
motivácie človeka k spontánnemu uvoľneniu, radosti a hrám, k pohybovej
aktivite vo väzbe na prostredie, k činnostiam súťažného charakteru,
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k tvorivosti a dokonalému pohybovému predvedeniu. Pedagogický smer
preto dáva do popredia spôsob vyučovania a motiváciu dieťaťa a až
na druhé miesto to, čo sa skutočne vyučuje. Tu sa ale dostáva často do
konfliktu s praktikmi zameranými na naučenie zručností pomocou drilu,
čo býva niekedy efektívnejšie a rýchlejšie.
Športový smer
V súčasnej spoločnosti, kde sa špecializácia a vysoká technickosť
stávajú pre človeka najdôležitejším, je normálne, že sa tomu prispôsobil i
šport. USA, mnohé mladé štáty a viaceré štáty bývalého východného
bloku dokonca nahradili pojem „telesná výchova“ pojmami ako „športová
výchova“, „športové učenie“ a pod. Namiesto základnej mnohostrannej
výchovy alebo „abecedy pohybu“ stačilo čo najrýchlejšie u dieťaťa zistiť
jeho silné stránky, orientovať ho na šport, kde môže zažiariť a
nasmerovať ho hneď na súťaženie a víťazenie. Pravdepodobne najdlhšie
sa takto postupovalo v bývalom východnom Nemecku, pretože to
zodpovedalo najviac cieľom vtedajšej politiky. Marxizmus vo
všeobecnosti dal súťažnému športu mimoriadny status. Človek mal úlohu
konkretizovať svoju fyzickú a morálnu silu cez výkony a rekordy.
Základné pohybové schopnosti mali hodnotu len ako kanál k uvedeným
cieľom. Humanisti a vedci si ale veľmi dobre uvedomovali
nebezpečenstvo príklonu k absolútnej výkonnosti a hľadali to, čo je
človeku prirodzené. Bol to boj humanizmu a technickosti a boj dvoch
filozofií - essencialistickej a existencialistickej.
Dnes šport a športové súťaženie bez extrémneho zamerania na výkon
a víťazstvo sú dôležitou súčasťou vyučovania telesnej výchovy a
záujmovej telesnej výchovy, vďaka ich príspevku k socializácii žiaka a
silnému motivačnému aspektu. Kladieme si viac ako inokedy otázku
výberu športových aktivít, ktoré budú mať pozitívny dopad na celkový
rozvoj osobnosti žiaka, pretože je treba nájsť kritérium zodpovedajúce
vedeckej a kultúrnej realite. Šport sa stáva súčasťou voľného obchodu,
ponuky a dopytu. Médiá ho predávajú, manažéri si ho upravujú podľa
seba. Je to práve škola, ktorá ešte môže ochrániť čisté myšlienky
individuálneho telesného a pohybového rozvoja pomocou športových
aktivít a športového súťaženia. Inak sa šport môže stať namiesto faktora
diverzifikácie telesnej výchovy faktorom aj jej možnej dezintegrácie.
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2.3.2 Niektoré moderné pedagogické koncepcie a
koncepcie vyučovacieho procesu a ich aplikácia
v telesnej a športovej výchove
Aj v telesnej výchove je možné využívať niektoré moderné
pedagogické koncepcie a koncepcie
vyučovacieho
procesu.
Zo všeobecných pedagogických koncepcií spomenieme aspoň dve:
pedagogiku úspechu a zážitkovú pedagogiku.
Pedagogika úspechu
Pedagogika úspechu je smer, ktorý našiel uplatnenie najmä vo
frankofónnych krajinách (pédagogie de la réussite). Jej základom je, že
každé dieťa túži zažiť školský úspech, byť akceptované a uznávané
v skupine do ktorej patrí. Škola, učiteľ by mali vytvoriť podmienky, aby
úspech zažili aj žiaci, ktorí nepatria k prospechovo alebo výkonovo
najlepším. Aj takéto dieťa potom zažíva úspech, ktorý ho motivuje
k ďalšej činnosti. V tomto smere hrá dôležitú rolu aj spôsob hodnotenia
žiaka, kde pedagogika úspechu odporúča používať viac kriteriálne alebo
individualizované hodnotenie ako hodnotenie normatívne. Uplatnenie má
aj v telesnej a športovej výchove. Základom je umožniť prežiť úspech na
vyučovaní aj deťom, ktoré majú menšie predpoklady na podanie
motorického výkonu. Do tejto skupiny pedagogických prístupov možno
zaradiť aj Montessori pedagogiku, pedagogický systém založený na
spontánnej a nezávislej aktivite dieťaťa, ktorá je vyvolaná jeho záujmom
o konkrétnu činnosť. Jeho podstatu najlepšie vystihuje často citovaný
výrok jedného z detí v Montessori materskej škole, ktoré sa obrátilo na M.
Montessori: „Pomôž mi, aby som to dokázal sám!“.
Zážitková pedagogika
Zážitková pedagogika alebo Pedagogika zážitku je jedným zo smerov
pedagogiky, ktorý sa začal po zahraničných skúsenostiach rozvíjať aj u
nás v 90. rokoch minulého storočia, najmä u českých autorov
zameraných na psychológiu, všeobecnú pedagogiku, v prvej etape najmä
na voľný čas a outdoorové aktivity. Postupne sa tento smer
pedagogického prístupu začal objavovať aj v súvislosti s vyučovaním
telesnej výchovy na školách. Tento prístup je charakterizovaný
požiadavkou, aby telesná a športová výchova ako vyučovací predmet

Súčasná škola a vyučovanie telesnej a športovej výchovy

68

pôsobila na telesný, funkčný a motorický rozvoj žiaka tak, že mu prinesie
i veľa pozitívnych zážitkov a skúseností, umožní prežiť pocity radosti
a šťastia, pocity úspechu a uspokojenia. Aj v príprave pedagógov
telesnej a športovej výchovy sa začína akceptovať zážitkovosť vo výbere
obsahu
pohybových
činností
(psychomotorika).
Absolventi
vysokoškolského štúdia telesnej a športovej výchovy sa už snažia
postupne prenášať tieto myšlienky do praxe. Tieto poznatky sa využívali
v minulosti, avšak v menšom rozsahu, pri doškoľovaní učiteľov telesnej a
športovej výchovy vo vtedy existujúcich formách ďalšieho vzdelávania
učiteľov telesnej a športovej výchovy.
Z moderných koncepcií vyučovacieho procesu spomenieme aspoň
kooperatívne vyučovanie, problémové vyučovanie, činnostné vyučovanie
a konštruktivizmus (Haag, 2008; Turek, 2010).
Kooperatívne vyučovanie
Podstatou kooperatívneho vyučovania je to, že žiaci triedy pracujú na
vyučovaní v malých skupinách. Riešia úlohy, osvojujú si vedomosti a
zručnosti, vykonávajú praktické činnosti v atmosfére rovnoprávnosti a
spolupráce. Hodnotenie žiaka závisí od výkonu skupiny, ktorej je členom.
Kooperatívne vyučovanie rozvíja u žiakov také zručnosti a postoje, ako je
plánovanie práce, efektívna organizácia práce, kontrola, hodnotenie,
vzájomná pomoc, spolupráca, tolerancia, vzájomná komunikácia,
riešenie konfliktov a pod. Vytváranie skupín môže byť buď spontánne,
kedy sa žiaci do skupín vyberú sami, náhodné, kedy učiteľ náhodne určí
členov skupín, alebo riadené, kedy učiteľ vyberá žiakov do skupín podľa
určitých kritérií. V telesnej a športovej výchove takýmito kritériami môže
byť telesná zdatnosť žiakov, úroveň motorickej výkonnosti, ale aj sociálne
vzťahy alebo postoje žiakov k pohybovej aktivite. Pre efektívnu
kooperáciu by mal učiteľ rešpektovať niektoré požiadavky, ako
zabezpečiť pozitívnu vzájomnú závislosť členov skupiny, zabezpečiť
vzájomný kontakt členov skupiny, podporovať osobnú zodpovednosť
členov skupiny alebo usmerňovať prácu skupín žiakov. V telesnej
a športovej výchove je možné na tvorbu skupín využívať najmä vnútornú
kvalitatívnu alebo kvantitatívnu diferenciáciu, založenú na rozdielnych
požiadavkách na prácu žiakov v jednotlivých skupinách.
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Problémové vyučovanie
Cieľom problémového vyučovania je rozvíjať tvorivé myslenie, tvorivé
schopnosti žiakov, ich poznávaciu motiváciu a samostatnosť, tvorivé
osvojenie si poznatkov a spôsobov činnosti. Učiteľ pri ňom
nesprostredkúva poznatky a zručnosti v hotovej podobe, ale stavia pred
žiakov úlohy, ktoré obsahujú pre nich neznáme vedomosti a spôsoby
činnosti, motivuje ich, usmerňuje hľadanie spôsobov a prostriedkov
riešenia úloh, pri hľadaní ktorých si žiaci osvojujú nové vedomosti
a zručnosti a súčasne rozvíjajú svoje schopnosti. Pri tomto type
vyučovania žiak akoby sám objavoval poznatky riešením problémových
úloh, ktoré mu vytýčil učiteľ. Podstatou problémového vyučovania je preto
vytváranie postupného radu problémových úloh alebo situácií a riadenie
činnosti žiakov pri viac-menej samostatnom riešení problémových úloh.
V telesnej a športovej výchove je takýto typ vyučovania vhodný najmä
pre starších žiakov s dostatočnými vedomosťami a pohybovými
skúsenosťami, ktorí dokážu hľadať a nájsť riešenia stanovených
pohybových úloh.
Činnostné vyučovanie
Činnostné vyučovanie je súbor činnostných metód a foriem
vyučovania, ktorý dáva žiakom priestor na konkrétne činnosti,
samostatné úvahy a tvorbu vlastných otázok. Žiak nie je iba pasívnym
príjemcom informácií, ale prejavuje vlastnú iniciatívu, pokúša sa robiť,
premýšľa, rozhoduje sa, tvorí. Najdôležitejšími znakmi činnostného
vyučovania je prebúdzanie záujmu o učenie, o osvojovanie si nových
poznatkov a zručností názorne, vlastnou činnosťou a prežívaním, za
pomoci vhodných metodických materiálov a pomôcok. Za hlavné výhody
činnostného vyučovania je aktíve zapojenie všetkých žiakov do
vyučovacieho procesu, motivuje žiakov, rozvíja ich zvedavosť, logické
myslenie tvorivosť, učí žiakov spolupracovať a umožňuje žiakom prežiť
úspech. Ďalšími výhodami je, že vedie žiakov k diferenciácii
a individualizácii vyučovania, poskytuje spätnú väzbu medzi učiteľom
a žiakom, umožňuje sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov a rozvíja
zodpovednosť žiakov. V telesnej a športovej výchove je základom pre
ovplyvňovanie osobnosti žiaka, pretože len pri činnosti sa rozvíjajú
motorické schopnosti, osvojujú motorické návyky a zručnosti a rozvíjajú
intelektuálne, morálne a sociálne vlastnosti žiakov.
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Konštruktivizmus
Konštruktivizmus patrí v posledných rokoch k najmodernejším
smerom v didaktických teóriách. Snaží sa prekonať tradičné vyučovanie,
založené na odovzdávaní učiva v definitívnej, konečnej podobe žiakom.
Jeho základom je učenie s porozumením. Naučeným faktom a určitým
postupom sa žiak snaží porozumieť a toto porozumenie si žiak konštruuje
sám, a to tak, že zvažuje nové informácie, porovnáva ich
s predchádzajúcimi skúsenosťami a poznatkami, prispôsobuje a pretvára
ich tak, aby mu dávali zmysel z hľadiska toho, čo už o svete vie.
Konštruovanie (vytváranie) poznania je aktívnym procesom, žiak musí
dostať príležitosť s obsahom pracovať. Prechádza sa od praktických
činností k myslovým operáciám. Samotný konštruktivizmus má viacero
smerov. Najznámejšie sú kognitívny konštruktivizmus, zameraný na
učiaceho sa jedinca, najmä na to, čo sa deje v jeho mozgu, sociálny
konštruktivizmus, ktorý sa sústreďuje na kultúrne a sociálne podmienky
učenia, na sociálnu interakciu v podmienkach učenia a pedagogický
konštruktivizmus, ktorý spája kognitívny a sociálny konštruktivizmus
a požaduje, aby sa vo výučbe využívalo riešenie konkrétnych životných
problémov, tvorivé myslenie, práca v skupinách, využívanie názorných
pomôcok a pod.
Ak si chce telesná a športová výchova v škole budúcnosti nájsť a
udržať svoje miesto ako samostatný vyučovací predmet, alebo možno
ako predmet integrovaný, musí aj ona prejsť prehodnotením svojich
cieľov, obsahu a inováciou samotného procesu vyučovania v duchu
moderných pedagogických koncepcií a koncepcií vyučovacieho procesu.
V procese vyučovania telesnej a športovej výchovy ide najmä o to, aby
sa v ňom žiaci dobre cítili, aby cieľavedomým pôsobením učiteľa,
vhodným výberom a usporiadaním obsahu, výberom metód, prostriedkov
a foriem práce, pri účelnom využívaní podmienok bez negatívneho
dopadu na životné prostredie a za aktívnej účasti žiakov dochádzalo
k požadovaným zmenám v ich vývine, v motorickej výkonnosti a
dokonalosti, vo vedomí, správaní a konaní a v postojoch k pohybovej
aktivite a k zdraviu. Okrem vzdelávacích cieľov sa bude väčší dôraz klásť
na zdravotné, výchovné a rozvíjajúce ciele, zamerané na zlepšovanie
motorických, psychických, mravných, sociálnych a intelektuálnych
vlastností žiaka, na zlepšenie jeho zdravotných a funkčných
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predpokladov, zmenu kvality života a vytvorenie celoživotného vzťahu
k pohybovej aktivite.
Prevládajúcimi znakmi vyučovacieho procesu v telesnej a športovej
výchove by mali byť:
Motivácia a aktivizácia žiakov vo vyučovacom procese
Prvým predpokladom pre efektívne pôsobenie na telesný, motorický,
psychický, intelektuálny a sociálny vývoj žiaka je získať ho na pohybovú
aktivitu a vytvoriť záujem o samotný vyučovací proces a vyučovací
predmet. Aktivita žiaka sa už nebude dať dosiahnuť donucovaním,
zastrašovaním a trestaním, ale predovšetkým vhodným motivovaním.
V procese vyučovania bude potrebné viac spoznávať motivačné
procesy žiaka, čo umožní učiteľovi lepšie pochopiť, prečo je žiak aktívny
určitým spôsobom, aké je motivačné zameranie žiaka, ako toto
zameranie možno výchovou a vzdelávaním ovplyvniť, resp. ako možno
zmeniť systém výchovných podnetov - incentív, aby sa zvýšila účinnosť a
efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu. Vnútornú motiváciu
vzbudzujú len tie podnety, ktoré sú z hľadiska motivačného procesu
pozitívnymi incentívami. Sú to predovšetkým podnety súvisiace s
potrebami žiaka, pretože jeho správanie je determinované potrebami,
ktoré sú najdôležitejším základom motivácie. Okrem biologických, resp.
primárnych potrieb, medzi ktoré patrí aj potreba pohybu, má každý žiak aj
sekundárne, t. j. špecificky ľudské - sociogénne potreby. Sem patria
potreba istoty, náklonnosti, lásky, potreba uznania, uplatnenia, ocenenia,
úspešnosti, potreba činnosti, aktivity, sebarealizácie, potreba poznania,
skúmania, potreba sociálneho kontaktu, závislosti, afilácie a potreba
nezávislosti v správaní a autonómie.
Ak sú nielen biologické, ale aj sociogénne potreby žiaka vo
vyučovacom procese uspokojované, utvára sa uňho pozitívna motivácia
prispievajúca k jeho duševného vývinu a osobnostnému rozvoju. Ich
neuspokojovanie a frustrácia vedú k negatívnej motivácii, k strate istoty,
k úzkosti, strachu a k iným väčším či menším psychickým poruchám a
anomáliám a môžu vyústiť do nezáujmu o vyučovanie, cvičenie a často
až k averzii.
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V procese vyučovania preto bude potrebné venovať motivácii a
aktivizácii žiaka zvýšenú pozornosť a využívať motivačné metódy a
prostriedky, ako je hra, hudba, motivačný rozhovor, motivačné
rozprávanie a u menších detí i dramatizáciu a prirovnávanie. K motivácii
žiaka budú ďalej prispievať motivačné činitele, ako vzor učiteľa telesnej
výchovy, vzor známeho športovca, športová tradícia školy, vhodné
podmienky na cvičenie, pestrý obsah vyučovania vychádzajúci zo
záujmov žiaka, atmosféra vyučovania, organizácia vyučovania, spôsob
hodnotenia žiaka, spolužiaci a ďalšie činitele.
Emocionalizácia vyučovacieho procesu
Telesná a športová výchova pre radosť = radosť z telesnej a športovej
výchovy. Táto myšlienka vyjadruje požiadavku, aby telesná a športovej
výchova ako vyučovací predmet pôsobila na telesný, funkčný a motorický
rozvoj žiaka tak, že mu prinesie i veľa pozitívnych zážitkov a skúseností,
umožní prežiť pocity radosti a šťastia, pocity úspechu a uspokojenia.
Vyučovací proces musí prebiehať v emocionálne podfarbenej a radostnej
atmosfére, ktorá žiakovi prinesie pohodu a odbúra zbytočný stres a
napätie. Vzťah učiteľa a žiaka, ktorý k tejto atmosfére prispieva, by nemal
byť odmeraný a chladný, ale uvoľnený a bezprostredný. Učiteľ by nemal
vystupovať ako neomylná autorita, ale ako poradca žiaka, koordinátor
jeho práce, spolutvorca jeho rozvoja a napredovania.
Žiak by mal mať vo vyučovaní priestor na uspokojenie sociogénnych
potrieb, najmä potreby sebarealizácie a potreby ocenenia, ktorých
uspokojovanie prináša žiakovi pocity radosti a šťastia. Častejšie
využívanie slovného hodnotenia, najmä v priebehu vyučovania, častejšie
využívanie kriteriálneho a individualizovaného hodnotenia žiakov, a to
najmä u pohybovo slabších, môže prehĺbiť prežívanie týchto pocitov.
Učitelia by si mali viac všímať to, či žiak dosiahol stanovené individuálne
ciele, výsledky žiaka oveľa častejšie porovnávať s jeho predchádzajúcimi
výsledkami, s jeho výkonovou históriou a nie iba s výsledkami ostatných
žiakov, v hodnotení sa usilovať viac oceňovať i malé zlepšenie a
orientovať sa najmä na pochvaly a povzbudenia a viac brať do úvahy
individuálne zdravotné a somatické predpoklady žiaka na dosiahnutie
výkonu.
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Intelektualizácia a kognitivizácia vyučovacieho procesu
V procese vyučovania telesnej a športovej výchovy musí žiak pri
rozvíjaní telesných, motorických, psychických a sociálnych vlastností a
osvojovaní pohybových zručností rozvíjať aj intelektuálnu, rozumovú
stránku svojej osobnosti. Nemal by len mechanicky plniť zadávané úlohy,
ale vedieť nad nimi aj rozmýšľať. K tomu by mal získať vo vyučovaní také
vedomosti z oblasti telesnej a športovej výchovy a športu, ktoré mu
umožnia lepšie pochopiť samotný proces vyučovania, vnútorne sa s ním
stotožniť, ako aj s výsledkami, ktoré v ňom dosahuje a vedieť ich
využívať pri ďalšom vlastnom telesnom a pohybovom zdokonaľovaní, a
to nielen v povinnej, ale najmä v rôznych formách organizovanej, ale aj
neorganizovanej záujmovej telovýchovnej a športovej aktivity a pri
organizovaní pohybovej aktivity svojich blízkych a kamarátov. Ide najmä
o poznatky o vplyve pohybovej aktivity na zdravie, na vytváranie
zdravého aktívneho životného štýlu, o technike a správnom vykonávaní
pohybu, o výbere prostriedkov na zvyšovanie telesnej zdatnosti a rozvoj
pohybových schopností, o určovaní zaťaženia, o diagnostike, o prevencii
úrazov a poskytovania prvej pomoci, o pravidlách hier a súťaží a o
správnej terminológii. Ďalej by mal získať i poznatky, ktoré mu zväčšia
jeho všeobecný rozhľad, ako sú poznatky z dejín telesnej výchovy a
športu, zo športovej prípravy mládeže, z riadenia telesnej výchovy a
športu, z vplyvu športu na životné prostredie a pod.
V procese učenia sa pohybovým návykom a zručnostiam i v celkovom
rozvoji osobnosti bude potrebné okrem afektívnych činiteľov, ako sú
emócie, záujmy, vôľa, potreby klásť dôraz i na intelektuálne a kognitívne poznávacie procesy. Pocity, vnemy, predstavy, pozornosť, pamäť a
myslenie ako základné kognitívne činitele by mali zohrávať významnejšiu
úlohu najmä v procese motorického učenia a pri vytváraní záujmu žiaka o
jeho vlastné pohybové zdokonaľovanie.
Kreativizácia vyučovacieho procesu
Predpokladom na kreativizáciu vyučovania je vytvorenie takých kurikúl
vyučovania, ktoré učiteľovi telesnej a športovej výchovy i žiakovi dajú
priestor na uplatnenie ich vlastnej kreativity a dajú väčšiu možnosť na
experimentovanie. Ide o kurikulá, v ktorých učiteľ vychádzajúc z hlavných
cieľov telesnej a športovej výchovy s prihliadnutím na vývin žiakov, ich
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predpoklady, záujmy a podmienky školy vypracováva sám programy
vyučovania telesnej a športovej výchovy pre jednotlivé skupiny žiakov,
vyberá obsah spomedzi veľkej šírky rozličných pohybových aktivít i
vhodné prostriedky a je plne zodpovedný za ich realizáciu a za výsledky,
ktoré žiak v rozvoji jednotlivých stránok osobnosti dosahuje.
Takéto vyučovanie bude schopný realizovať len tvorivý učiteľ.
Typickými znakmi tvorivého učiteľa sú časté experimentovanie, hľadanie
nových postupov a stratégií, vytváranie nových vlastných didaktických a
učebných pomôcok, ale aj variabilná organizácia vyučovania a
zaraďovanie nových pohybových aktivít. Tvorivý učiteľ sa sústavne
vzdeláva vo svojej oblasti, aplikuje najnovšie vedecké a metodické
poznatky do vyučovacieho procesu. Býva nespokojný s aktuálnym
stavom a cíti potrebu zmeny a inovácie. Tvorivý učiteľ vedie a inšpiruje k
tvorivosti aj svojich žiakov. Dáva im priestor, aby sa prejavili, zapája ich
do riadenia procesu, vedie ich k samostatnosti a zodpovednosti, a tým
prehlbuje ich záujem o svoje ďalšie zdokonaľovanie a napredovanie.
Výsledkom kreatívneho prístupu bude zaujímavý, pestrý a variabilný
vyučovací, žiaka motivujúci proces, pôsobiaci efektívnejšie na rozvoj jeho
telesných, funkčných, motorických, psychických a sociálnych vlastností,
osvojovanie zručností a vedomostí a utváranie trvalého záujmu o
celoživotnú pohybovú aktivitu.
Socializácia vyučovacieho procesu
Telesná a športová výchova musí prispievať k socializácii žiaka,
k formovaniu pozitívnych medziľudských vzťahov medzi žiakom a
učiteľom, žiakmi navzájom, žiakom a okolitým svetom a vzťahu žiaka
k sebe samému, založených na tolerancii, ohľaduplnosti, vzájomnej úcte
a korektnosti. Táto úloha sa dnes zvýrazňuje čoraz viac najmä
v súvislosti so stále narastajúcimi prejavmi násilia, nevraživosti a
intolerancie v spoločenskom, osobnom, ale i školskom a športovom
živote. Telesná a športová výchova má prostriedky, aby týmto
negatívnym javom predchádzala, aby človeka vychovávala k úcte
k druhému, k sebe samému i k životnému prostrediu, v ktorom žije a
existuje.
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Sú to najmä športové hry a súťaže, ktoré dávajú priestor, aby sa žiak
učil súťažiť podľa dohodnutých pravidiel, aby sa učil konať v duchu fair
play, aby sa učil nielen vyhrávať, ale aj prijímať prehry, aby sa učil
spolupracovať a kooperovať a aby si uvedomoval aj svoju zodpovednosť
voči iným spolužiakom a negatívne dôsledky pri porušovaní týchto
pravidiel a pri asociálnom správaní sa. Zámerné využívanie týchto
prostriedkov telesnej a športovej výchovy by ho malo viesť k uvedomeniu
si skutočnosti, že aj v bežnom živote existujú morálne a spoločenské
normy správania sa, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať, že ich
porušovaním môže človek ublížiť nielen sebe, ale aj svojim blízkym a
ďalším ľudom, že môže pôsobiť negatívne aj na okolité životné prostredie
a zhoršovať kvalitu života, a že agresivita, podvádzanie a násilie nie sú
vhodné prostriedky na dosahovanie vytýčených cieľov.
Väčší význam socializácie je treba vidieť i v častejšom zapájaní
zdravotne oslabených žiakov do normálneho vyučovania telesnej
a športovej výchovy, čím sa im vytvára lepší priestor pre ich sociálnu a
spoločenskú adaptáciu a uplatnenie v ďalšom živote a treba vidieť aj
socializačný vplyv koedukovaného vyučovania.
Telesná a športová výchova by mala svojimi prostriedkami aj pomôcť
napĺňať myšlienky svetového „Manifestu UNESCO 2000 za kultúru mieru
a nenásilie“, ktorý vyzýva, aby každý človek prevzal zodpovednosť za
budúcnosť ľudstva tým, že bude v každodennom živote, v rodine, v práci,
v komunite, v ktorej žije, v svojom kraji a štáte, rešpektovať hodnotu
ľudského života bez diskriminácie, že bude odmietať násilie vo všetkých
jeho formách: telesné, sexuálne, psychologické, ekonomické a sociálne,
osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži, že bude chrániť slobodu výrazu a
kultúrne rozdielnosti dávajúc vždy prednosť načúvaniu a dialógu a že
bude prispievať k rozvoju komunity s plnou účasťou žien a
rešpektovaním demokratických princípov, aby sa vytvorili nové formy
vzájomnej solidarity.
Individualizácia vyučovacieho procesu
Programy telesnej a športovej výchovy musia zohľadňovať
individuálne predpoklady a možnosti žiakov a musia vychádzať z ich
záujmu a motivácie. Telesná a športová výchova musí dať každému
žiakovi, a to i žiakom telesne a pohybovo zaostávajúcim, možnosť
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realizovať sa a uspokojiť svoje individuálne potreby. Individuálny prístup
k žiakovi by mal byť základom práce každého učiteľa telesnej a športovej
výchovy.
Vyskúšajte sa:
1. Charakterizujte filozofické východiská pre súčasné poňatie
vyučovania telesnej a športovej výchovy.
2. Popíšte základné smery telesnej výchovy v 20. storočí a ich vplyv na
súčasnú telesnú a športovú výchovu.
3. Popíšte podstatu pedagogiky úspechu a zážitkovej pedagogiky a ich
uplatnenie v telovýchovnej praxi.
4. Vysvetlite význam problémového a kooperatívneho vyučovania a ich
využitie vo vyučovaní telesnej a športovej výchovy.
5. Podrobnejšie charakterizujte vybranú koncepciu vyučovacieho
procesu so zameraním na využitie v telovýchovnej praxi a uveďte
vlastné skúsenosti s jej aplikáciou.
6. Popíšte súčasné trendy vo vyučovaní telesnej a športovej výchovy na
školách.
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2.4 Vyučovanie telesnej a športovej výchovy so
zameraním na získavanie detí a mládeže k pohybovým
aktivitám
Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 576 z 31. augusta
2011 Koncepciu rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže, ktorá bola
neskôr integrovaná do Koncepcie štátnej politiky v oblasti športu –
Slovenský šport 2020 schválenej 5. 12. 2012.
Cieľom koncepcie rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže
(Koncepcia, 2011) bolo vytvárať podmienky pre deti a mládež od 6 do 18
rokov, aby získali pozitívny vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite.
Niektoré ponúkané návrhy a odporúčania hovorili o zvyšovaní počtu
hodín telesnej a športovej výchovy, o zaraďovaní bezpečnejších cvičení
bez náradia, o rozvoji najmä vytrvalostných schopností, o delení žiakov
podľa aktuálneho zdravotného stavu, o vytváraní záujmových útvarov pre
telovýchovné aktivity a šport, ktoré by boli realizované v areáli školy
a zvýšení zapojenia sa žiakov do týchto útvarov, o diferencovanom
prístupe k rôzne fyzicky zdatným a pohybovo nadaným žiakom, o
zvyšovaní povedomia o pozitívnom vplyve telesného cvičenia a športu
v podpore zdravia a prevencií ochorení, o tom ako v spolupráci so
študentmi telovýchovných fakúlt motivovať žiakov k vytváraniu vlastných
klubových aktivít zameraných na pohyb.
Už telesná a športová výchova na prvom stupni musí byť vedená
odborníkom, špecialistom učiteľom telesnej a športovej výchovy, aby sa
podporoval a rozvíjal detský organizmus a dala sa mu väčšia šanca na
dosahovanie lepších výsledkov v budúcnosti, pretože to sa dosiahne len
cielene aktívnym zásahom v rámci senzitívnych a kritických období (v
pravý čas) do rozvíjajúceho sa organizmu dieťaťa (Peráčková, 1996).
Dnes učiteľ telesnej a športovej výchovy nie je len učiteľom, ale
hlavne podporovateľom a motivátorom. Telesná a športová výchova musí
mať ako prvoradé, špecifické a osobitné ciele ciele zdravotné.
Vzdelávacie a výchovné ciele sa musia orientovať do oblasti zážitkovej
a hlavne príjemného prežívania pocitov, aby sa žiaci s takýmito pocitmi
znovu radi vracali na hodiny školskej telesnej a športovej výchovy.
Dnešná škola, škola tretieho tisícročia, musí byť školou orientujúcou
sa na žiaka, ktorá je schopná prispôsobiť sa individuálnym potrebám
každého žiaka a zabezpečiť uspokojovanie jeho potrieb v prostredí
dobrej a podporujúcej klímy vyučovania. Vtedy bude žiak považovať
školu za „hodnú“ navštevovania s radosťou, bez ohrozovania jeho
vnútornej integrity. Vnútorná integrita je základom vnútornej motivácie
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človeka. Len vnútorne integrovaný človek (čo je cieľom výchovy) dokáže
efektívne kráčať k úspechu a dosahovať pozitívne výsledky, prijímať
rozhodnutia sám za seba.
Drlíková a kol. (1992) vyjadrujú svoje dôkazy, že už dieťa mladšieho
školského veku potrebuje stále menej dozoru, že sa stáva rozumnejším,
že si vie poradiť v mnohých zložitých situáciách a tiež ich vie samostatne
riešiť. Medzi piatym až deviatym rokom sa vyvíja potreba po
sebauplatnení a úspešnosti, čo je potrebné využiť ako motivačný impulz
v telesnej a športovej výchove.
Nesmierne dôležitý je pre žiaka vývoj manuálnych zručností, čo sa
tiež musí odraziť aj v obsahu telesnej a športovej výchovy a odporúčame,
aby to neboli len tie najjednoduchšie činnosti manipulácie v pokoji
s malými predmetmi, ale postupne a častejšie aj zložitejšie formy
manipulácie s náčiním v pohybe.
Koncepcia (2011) vyjadruje aj dôležitosť popularizácie
a predstavovanie rôznych druhov športu a pohybových aktivít deťom
a mládeži. V tejto oblasti upozorňuje na veľký priestor pre občianske
združenia v oblasti športu, najmä národné športové zväzy. Preto by mohli
byť vytvorené vhodné podmienky na školách v rámci vyučovania telesnej
a športovej výchovy, aby odborníci z daného športu alebo pohybovej
aktivity mohli prísť k deťom a mládeži, predstaviť svoje aktivity
a motivovať deti a mládež, aby sa oboznámili s týmito aktivitami, a ak sa
im zapáčia a budú si ich chcieť vyskúšať, tak to bude možno podnet na
to, aby sa rozhýbali.
Škola by pri veľkom záujme o danú aktivitu mohla ponúknuť zväzu
a trénerom zriadiť si športový krúžok alebo športový klub na škole, ktorý
by navštevovali žiaci školy, ale mohli by ho navštevovať aj deti bývajúce
v priľahlej oblasti danej školy.
Prvým cieľom koncepcie v oblasti povinnej výučby je zvýšiť atraktivitu
hodín telesnej a športovej výchovy, znížiť počet necvičiacich detí
a mládeže, pričom návrhom na riešenie je zvýšenie počtu hodín povinnej
telesnej a športovej výchovy na tri hodiny na všetkých základných aj
stredných školách, ponúkať telovýchovné a športové aktivity, o ktoré
majú deti záujem, ale aby boli primerané veku dieťaťa, ďalej zabezpečiť
kvalitu vyučovania telesnej a športovej výchovy aj na prvom stupni
základnej školy, využívať na vyučovanie telesnej a športovej výchovy aj
vonkajšie priľahlé priestory školy, zaviesť povinné testovanie všeobecnej
pohybovej výkonnosti raz ročne na všetkých stupňoch, typoch a druhoch
škôl.

Súčasná škola a vyučovanie telesnej a športovej výchovy

79

V oblasti voľného času a záujmovej činnosti podporovať tie
zariadenia, ktoré sa starajú o zlepšovanie pohybového režimu detí.
Vzdelávacie preukazy, ktoré budú použité pre pohybové aktivity
pretransformovať na „športové poukazy“ pre všetky deti a mládež, ktoré
sa zúčastňujú pohybových aktivít bez ohľadu na miesto vykonávania
pohybovej aktivity, teda aj mimo škôl a školských zariadení. Subjekt,
ktorý poskytne zaujímavejšie pohybové aktivity, pritiahne viac detí
a mládeže.
Preto sú ďalšie ciele v koncepcii (Koncepcia, 2011) naformulované
pre oblasť záujmových pohybových aktivít, športových súťaží žiakov
a osvety pohybových aktivít a ich účinku na zdravie detí a mládeže.

2.4.1Pedagogické aspekty
Každá vyučovacia činnosť sa uskutočňuje v úzkom vzájomnom
vzťahu učiteľa a jeho žiakov. Výkon učiteľa telesnej a športovej výchovy
na hodine potom podmieňuje celý rad faktorov a má teda multifaktoriálny
charakter. Učiteľ musí vedieť, čo v danom momente robiť.
Naučiť žiakov učiť sa je najdôležitejšou úlohou učiteľa. Kassin (2007)
charakterizuje učenie ako relatívne trvale prebiehajúce zmeny vo
vedomostiach alebo v správaní, ktoré sú výsledkom skúsenosti.
Nové komplexné vzorce správania je možné sa naučiť aj
napodobňovaním ostatných. Tento spôsob – učenie sa pozorovaním
a napodobňovaním ostatných nazýva Bandura (1986) observačným
učením a vydeľuje mu štyri kroky:
1. Pozornosť – aby sa žiaci niečo pozorovaním naučili, je potrebné
modelovanému správaniu a jeho následkom venovať pozornosť.
2. Retencia (podržanie) – aby sa žiaci niečo naučili, je potrebné
dokázať spomenúť si na to, čo bolo pozorované.
3. Reprodukcia – aby sa žiaci niečo naučili, je potrebné reprodukovať
modelované správanie a hlavne mať schopnosti na reprodukované
správanie (darmo pozorne sledujem Michaela Jordana, aj si
dokážem spomenúť, čo som videla, čo ako robí, ak nemám
schopnosti reprodukcie činnosti, potom to nikdy nenapodobním).
4. Motivácia – žiaci sú schopní ochotnejšie napodobňovať správanie,
za ktoré budú odmenení, než správanie, po ktorom nasleduje trest.
Korotov (1982) považuje za hlavný cieľ každého učenia osvojenie si
majstrovstva, ktoré sa skladá z dokonale určených zručností, návykov,
konaní, obsahujúcich skúsenosti cieľavedomej činnosti.
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V triede je veľa žiakov, každý z nich je iný, každý má právo na svoj
individuálny rozvoj podľa svojich predpokladov. Učiteľ si vytyčuje cieľ na
vyučovaciu hodinu a ten si má vytýčiť vzhľadom na stav žiaka. Tu
vyvstáva otázka: „Na stav, ktorého žiaka?“ Ani jeden žiak nie je totožný
s iným žiakom, každý je osobnosť sama za seba, preto učitelia musia
prihliadať na tieto odlišnosti. V telesnej a športovej výchove sú medzi
žiakmi a ich zvládaním požiadaviek obsahu predmetu veľké diferencie.
Preto by malo byť úsilie učiteľa pristupovať k žiakom diferencovane
a rozhodnúť sa využiť diferencované vyučovanie.
Využívanie diferenciácie vo vyučovaní je pedagogická nutnosť, ktorá
má rešpektovať rozdielnosti medzi žiakmi, ich vek, zrelosť, osobnostné
vlastnosti, schopnosti, nadanie, schopnosť pokroku v rôznych učebných
oblastiach, výkon, záujem, a tým zabezpečiť efektivitu vyučovacieho
procesu z hľadiska dosahovania cieľov. Heldová a Held (2008, s. 12)
charakterizujú pedagogickú diferenciáciu ako „priblíženie sa k
vzdelávacím potrebám každého jedinca a snahu o maximalizáciu jeho
osobného potenciálu.“
Diferenciácia môže byť:
•

Kvantitatívna – podľa stupňa nadania, miery schopnosti, miery
výkonu.
Učiteľ rozdelí žiakov (Peráčková, 2001/a) podľa určitých prvkov
(požiadaviek, kritérií) na približne homogénne skupiny (podľa výšky,
hmotnosti, ovládania učiva, výkonnosti), pre ktoré volí iné didaktické
metódy, postupy, formy a prípadne aj iný obsah. Priama práca s učiteľom
prevažuje v skupine menej úspešných žiakov, kde učiteľ úlohy zľahčuje.
•

Kvalitatívna – podľa zamerania schopností, záujmov a záľub.

Rozdelením vznikajú skupiny rovnako záujmovo-orientované
s určitými rozvinutými schopnosťami v predmete svojho záujmu (v
gymnastike, v hrách, v plávaní, v atletike a pod.). Kvalitatívna
diferenciácia v mnohom závisí od správneho zistenia špecifických
schopností a záujmov žiakov.
Takto vytvorené skupiny sú variabilné a flexibilné (tvorené rôznym
počtom žiakov, sú nestále – tvoria sa na potrebný čas a je možnosť
preraďovania žiakov z jednej skupiny do druhej).
Zvoliť diferenciačné kritérium na rozlišovanie žiakov je na učiteľovi, na
jeho odbornosti a skúsenosti a závisí aj od predmetu, ktorý v škole
vyučuje. Existuje niekoľko predmetov v škole, kde je rozmanitosť viac
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viditeľná, ako v iných predmetoch. Jedným z týchto predmetov je telesná
a športová výchova na prvom stupni základnej školy a telesná a športová
výchova na druhom stupni základnej školy a na stredných školách. Žiaci
zúčastňujúci sa vyučovania sú rôzne vybavení pre úspech v tomto
predmete. Umiestniť každého žiaka do centra vyučovania znamená
uvedomiť si, že každý žiak má iné učebné potreby, ktoré treba
rešpektovať a ktoré sú na základe preferencií jeho záujmov alebo na
základe miery jeho schopností. Hlavnou podmienkou diferenciácie je
poznať individuálne potreby a požiadavky na vyučovanie pre svojich
jednotlivých žiakov. Walsh (2008) upozorňuje, že pri diferenciácii je
potrebné vedieť kedy a ako diferencovať. V otázke kedy, odpovedá, že
väčšinu inštrukcií je možné podávať hromadne pre celú cvičebnú skupinu
a len približne 20% času vyučovacej hodiny je efektívne využívať na
diferenciáciu. V odpovedi na otázku ako, je potrebné tiež rozmýšľať:
1. Ako podporiť pozitívnu a kreatívnu atmosféru na vyučovaní?
2. Pri ktorých prvkoch a v ktorých fázach vyučovacej hodiny je potrebné
diferencovať?
3. Ako diferencovať, aby sme dosiahli tie správne výsledky od
jednotlivých žiakov?
V rámci vyučovacích hodín a využívaní rôznych didaktických foriem
učiteľ pracuje so svojimi žiakmi, ktorí sú v mnohom rozdielni, i keď už
prebehla vonkajšia diferenciácia na základe školského systému (podľa
veku a vo vyučovaní povinnej školskej telesnej a športovej výchovy aj
podľa pohlavia). Ak učiteľ cíti potrebu pôvodný triedny kolektív (cvičebnú
skupinu) žiakov rozdeliť na určitý čas a skupiny, ktoré sú variabilné,
uplatní vnútornú diferenciáciu. Aj Mihálik (1988) a Turek (1997)
zdôrazňovali
požiadavku
racionalizácie
vyučovacieho
procesu
prostredníctvom diferenciácie (rozdeľovania žiakov podľa určitých
kritérií), aby bol proces vzdelávania a výchovy efektívnejší. Takáto
požiadavka, ako hovorí Šimončičová (1985), vyplynula z poznania
psychických rozdielností žiakov, prejavujúcich sa v miere a zameraní ich
schopností, v aktivite, kvalite výkonu, v pracovnom tempe a v ďalších
prejavoch ich osobnostných vlastností.
Pri diferenciácii nepôjde však o prispôsobenie sa slabým stránkam
zaostávajúcich žiakov, ale o podporu a aktívne pôsobenie v smere ich
maximálneho rozvoja. Šimončičová (1985) vysvetľuje základný zmysel
diferenciácie − na jednej strane podporovať rast schopností a talentu
u nadaných žiakov, na druhej strane prispieť k postupnému vyrovnávaniu
zaostávajúcich žiakov v učení.
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Možnosť diferencovaného vyučovania zohľadňuje skutočnosť, že nie
všetci žiaci sú rovnakí, že niektorí majú rozdielnu mieru schopností
a výkonu, iní postupujú v učení pomalšie alebo rýchlejšie, niektorí
obľubujú volejbal, iní zase gymnastiku, alebo posilňovanie. V rámci triedy
je možná diferenciácia a tým aj dôsledná individualizácia vyučovania
a možnosť poskytnutia žiakom dosiahnutie úspechu.
Každá diferenciácia si vyžaduje zvýšené nároky na prípravu
vyučovacej hodiny, nad ktorou sa musí učiteľ veľmi zodpovedne
zamýšľať.
Pri tvorbe hodiny telesnej a športovej výchovy a rozhodovaní sa o
organizácii žiakov vo vyučovaní je potrebné zohľadňovať špecifické
znaky rozvoja z hľadiska veku a pohlavia. Každé rozhodnutie, ktoré
súvisí s výučbou, musí brať do úvahy žiaka. S ohľadom na žiaka sa
vymedzujú ciele (Bližkovský, 1992), s ohľadom na žiaka je potrebné
zamyslieť sa aj pri výbere učebných činností (Pasch et. al., 1998).
Preto ciele, obsah, didaktické formy, metodické postupy, primerané
plánovanie zaťaženia a regeneračných procesov učiteľ prispôsobuje
týmto požiadavkám. Najdôležitejšie je to v prvej a druhej pubertálnej fáze,
keď nastupujú viditeľné rozdiely medzi biologickým a kalendárnym
vekom.
Geoffrey Petty (1996) uviedol, že plánovanie hodiny nie je veda, ale
umenie. A tiež podčiarkol, že neplánovať znamená plánovaný neúspech.
Je pravdou aj jeho tvrdenie, že čas venovaný príprave vyučovacej hodiny
nie je nikdy stratený, pretože modifikovanú prípravu je možné využiť
v nasledujúcich hodinách alebo v paralelných triedach.
Uvádzame určité zásady pre správne naplánovanie vyučovacej
hodiny (Peráčková, 2001/b) .
1. Ciele vyučovacej hodiny majú byť pre žiakov jasné, zrozumiteľné,
primerané a dosažiteľné.
2. Vysvetľovanie podmieniť absolútnou pozornosťou žiakov. Zvlášť
v telesnej a športovej výchove je nepochopenie vysvetľovaného
nebezpečné a môže hroziť zranenie žiaka.
3. Vyučovacia hodina by mala mať svoju logickú štruktúru so svojimi
vrcholmi pre kognitívnu, emocionálnu, vôľovú a fyziologickú oblasť.
4. Žiaci by mali byť motivovaní a aktívni (zainteresovať žiakov na
cvičení) a nie pasívni. Zabezpečiť to menením počtu úloh, zložitosťou
a náročnosťou úloh, menením stupňa pomoci pri plnení úloh. Pripraviť
si rôzne stupne náročnosti cvičení, aby žiaci veľmi nadaní na
pohybovú činnosť boli aktívni až do konca vyučovacej hodiny a žiaci
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menej nadaní, mali tiež pocit z úspechu, že pre nich pripravené učivo
zvládli.
5. Učiteľ plánuje rôzne činnosti, didaktické formy a vyučovacie metódy,
aby sa vyvaroval monotónnosti.
6. Učiteľ si plánuje cvičenia pre rôzne veľké skupinky žiakov pracovne
disponibilných (aj pre dvojice, trojice alebo väčšie) podľa počtu žiakov
v triede, ale aj pre prípad, že budú chýbajúci a necvičiaci žiaci a
naplánované cvičenia sa nemôžu realizovať napr. vo dvojiciach.
Uvedené možnosti zlučovať a kombinovať.
7. Využívať ukážky – statické, dynamické aj vlastné ukážky, obrazové
materiály, premietanie, plagáty atď., všetko prispieva k lepšiemu
porozumeniu, vytvoreniu si predstavy a jej následnej realizácii.
8. Naplánovať a dodržať rozdelenie času – pozor väčšina činností
zaberie v skutočnosti viac času ako v naplánovanej príprave!
9. V príprave si presne uviesť, ktoré najčastejšie chyby sa v danom
cvičení robia a potom na ne upozorniť, pripraviť si aj otázky, ktoré
chceme žiakom položiť.
10. Plánovať radšej viac činností, ako by ste nevedeli, čo ďalej robiť.
Príprava predstavuje presné naplánovanie obsahu do správne
načasovaných jednotlivých častí vyučovacej hodiny, naplánovanie
zaťaženia, použitých metód a spôsobu organizovania žiakov. Tým sa
zabezpečuje kvalitný priebeh hodiny. Podlahová (2004) sa vyjadruje, že
kto nevie viesť, nevie ani realizovať svoju, akokoľvek dokonalú prípravu
na vyučovaciu hodinu.
Turek (2008) považuje za jednu z najvýznamnejších úloh učiteľov
rozvoj tvorivosti žiakov.
Podľa neho je dôležitý aj tvorivý učiteľ, u ktorého sa tvorivosť
prejavuje
rozlične:
v neštandardných
prístupoch
k riešeniu
pedagogických problémov, vo vypracovaní nových metód, foriem
a materiálnych prostriedkoch vyučovania, vo výbere optimálneho
vyučovacieho postupu, ale aj úspešnosti improvizácie, ktorá vychádza zo
skúsenosti učiteľa a niekedy len z jeho intuície. K tvorivému procesu patrí
však aj moment overovania a hodnotenia, aby sa nový zážitok, nová
skúsenosť verifikovala, ďalej formovala, či je prijateľná pre žiaka a jeho
okolie.
Učiteľ podporuje a vytvára tvorivú atmosféru vo vyučovaní. Učí žiakov,
ako byť tvoriví, ako tvorivo riešiť nastolené úlohy. Učiteľ tým, že
podporuje rôzne myšlienky, ktoré žiaci uvedú, zabezpečuje zvedavosť
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a aj kritickosť myslenia. Podmienkou tvorivosti žiakov je tvorivý učiteľ.
V tvorivej práci sa uplatňuje sebarealizácia.
Výskumy dokazujú, že tvoriví dospelí boli v detstve vystavovaní
rôznym skúsenostiam a prostrediu, v ktorom mohli svoje nápady
realizovať praktickým experimentovaním (Fontana, 2003). Výchova pre
budúcnosť je jedným z dôvodov, prečo je dôležité rozvíjať tvorivosť
žiakov, pričom je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že každý žiak
disponuje istou úrovňou tvorivosti, že tvorivosť je cvičiteľná funkcia
a možno ju rozvíjať. Môže sa prejaviť v každej činnosti žiaka, preto by sa
mali učitelia usilovať podnecovať žiakov k dosiahnutiu čo najvyššej
možnej úrovne vlastnej tvorivosti. Ponúkať široké možnosti v tvorbe a k
prehlbovaniu záujmov, podporovať sebarealizáciu a osobnú zaujatosť do
činnosti, budovať sebadôveru,
Tvorivému učiteľovi nemá ísť len o zodpovedanie jeho otázky
namemorovaným spôsobom, on má podporovať aj v odpovediach
a v činnostiach nové, iné poznatky, o ktorých vo svojom vysvetľovaní ani
nehovoril. Veď dnes vo svete revolúcie poznatkov a prístupu k svetovým
vyhľadávačom, nie je problém získať navyše poznatky, ktoré v našich
učebniciach alebo vo vysvetľovaní učiteľov ešte ani nie sú. Učiteľ musí
podnecovať žiakov k aktivite, podnecovať sústredenie na prácu,
oceňovať samostatnosť žiakov, originalitu, iniciatívu, nové myšlienky,
riešenia, dokončenie úloh.
Tvorivý učiteľ si uvedomuje, že najcennejšia je taká práca žiaka, ktorá
je vlastnou prácou žiaka, nie reprodukovanou prácou, a ktorú žiak robí
vlastným úsilím, má pritom príjemné pocity a následne vie všetko
operatívne a plasticky využívať. Diferencovaný prístup a tvorivosť na
hodinách telesnej a športovej výchovy sú základom pôsobenia učiteľa
ako dobrého didaktika.

2.4.2 Psychologické aspekty
Učiteľ musí byť ten, ktorý aktivizáciou svojej činnosti zaktivizuje
svojich žiakov tak, aby zlepšili svoju spontánnosť, uvedomili si význam
telovýchovných aktivít, aby uvedomelo a s radosťou pracovali na
hodinách telesnej a športovej výchovy a aby mohli pozitívne subjektívne
prežívať to, čo zažívajú. Na ďalších hodinách si zase budú vyvolávať
príjemné a radostné pocity z toho, čo zažili na minulých hodinách a budú
si spomínať na to, čo im prinášalo príjemné pocity. Takto vstúpia do
stavu prúdenia (Goleman, 1997), pri ktorom dochádza k dokonalému
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zapojeniu emócií do služieb aktivity a učenia. Emócie v tomto stave nie
sú len obsiahnuté a ventilované, ale sú zároveň konštruktívne, plné
energie a v každom okamžiku sú úzko spojené s vykonávanou
činnosťou, ktorá prináša spontánny pocit radosti. Emočný prenos je
základom akéhokoľvek vplyvu.
Proces, pri ktorom naše zmyslové orgány prijímajú informácie
z prostredia sa nazýva pociťovanie. Ide tu o komplexný zmysel, ktorý je
sprostredkovaný mnohými druhmi receptorov (Kassin, 2007).
V priebehu transdukcie je táto energia premenená na nervové signály,
ktoré sú vysielané do mozgu. Procesy, pri ktorých ľudia uchopujú,
vyberajú, organizujú a interpretujú pociťovanie, sa nazývajú vnímanie. Pri
vnímaní
sú
potom
tieto
signály
preberané,
organizované
a interpretované.
Ak pozorujeme žiaka pri určitej telovýchovnej alebo športovej činnosti,
veľmi dobre môžeme rozlíšiť pomalosť alebo rýchlosť vykonávania,
aktivitu alebo pasivitu vykonávania, pokoj alebo vzrušenie pri vykonávaní,
uvoľnenosť alebo kŕčovitosť pri vykonávaní. Ďalej môžeme sledovať
úroveň a rozsah motorickej aktivity, tempo a rytmus pohybového prejavu,
zaujatie činnosťou alebo vyhýbanie sa činnosti, rozpätie pozornosti pre
činnosť, vytrvalosť v činnosti. Táto dynamika priebehu činnosti nám
odzrkadľuje žiakov postoj k predmetu činnosti, jeho telesnú
zdatnosť, zdravotný stav a psychické naladenie.
Prínos pozitívnych emócií
Prínos pozitívnych emócií je v tom, že je to žiaduci stav, ku ktorému
každý rád smeruje a že sú príjemné – vyjadrujú radosť, spokojnosť,
záujem, lásku, dôveru, očakávanie, prekvapenie. Tieto vymenované
emócie sú aj emócie, ktoré žiak v škole môže naplno prejavovať na
vyučovacej hodine v telesnej a športovej výchove. Človek žije pre emócie
a pozitívna emócia prispieva ku kvalite celého života, pretože radosť
môže vyvolávať príjemný pocit, môže vyvolávať hravosť a spokojnosť.
Spokojnosť vyvoláva ďalšiu zvedavosť a potrebu skúšať nové veci, ktoré
človeka posúvajú k novým záujmom, k novým myšlienkam, k tvorivosti.
Pozitívne emócie nás nabíjajú pozitívnym nábojom, sú rezervoárom
našej energie pre ďalšie žitie.
Odborníci (Atkinson et al., 2003; Kassin, 2007; Fontana, 2003; Čáp &
Mareš, 2001; Smékal, 2002; Vybíral, 2009) tvrdia, že emócie nemajú dlhé
trvanie, často sa menia, ale môžu mať dlhodobé účinky, pretože pri
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nových zážitkoch prehodnocujeme svoje životné priority a výsledky týchto
činností majú na náš život dlhodobý dopad.
Prejav pozitívnych citov od učiteľa je pedagogickým nástrojom.
Učitelia by mali prejavovať kladné city aj k žiakovi, ktorý nie je najlepší
v triede a mali by mu poskytnúť pocit úspechu. Zažívať úspech je motor
k činnosti. Učiteľ musí nájsť nejakú oblasť, kde je možné pochváliť žiaka,
dať mu dobrú známku.
Pomalších, menej výkonných žiakov je potrebné chváliť aj za malý
úspešný výsledok, nemôžeme ho porovnávať so žiakmi, ktorí majú
vynikajúce výsledky v našom predmete, pretože kategória „chvála“ nie je
objektivizovaná, je prísne individualizovaná a má byť súčasťou
každodennej práce učiteľa. Predmetom chvály a mierou úspechu je
individuálny pokrok.
Učiteľ v telesnej a športovej výchove musí klásť dôraz nielen na
vzdelávacie ciele, ale vo veľkej miere aj na emocionálnu zložku
vyučovania (prežívanie, pozitívne zážitky, dobrý pocit, regulácia stresu,
znižovanie úzkosti). Pozitívne zážitky upevňujú pamäťové stopy. Tak ako
sa správa učiteľ, taká je odpoveď v správaní žiakov. Vzostup frekvencie
učiteľových integračných kontaktov je nasledovaný vyššou žiackou
spontánnosťou, iniciatívou a pozitívnym prístupom k riešeniu problémov.
Z tohto vyplýva úloha pre učiteľa – vytvoriť pre žiakov povzbudzujúcu
klímu a tiež mať na pamäti, že každé rozhodnutie, ktoré súvisí s výučbou
musí brať do úvahy žiaka, jeho stav. To však neznamená, že učiteľovi sa
v každej cvičebnej skupine podarí vytvoriť prijateľné vzťahy pre obidva
póly (učiteľa a žiakov).
Škoda a Doulík (2011) uvádzajú príklady výskumov, kde bolo
dokázané, že pozitívne očakávania učiteľov viedli k zvyšovaniu
výkonnosti ich žiakov – rástla ich sebadôvera a s ňou aj výkony
(Pygmalion efekt).
Činnosť z repertoáru učebných osnov telesnej a športovej výchovy,
ktorá prinesie silné emócie, silný pozitívny zážitok, môže zmeniť žiakovi
celý život. Môže ho nasmerovať aj na profesionálnu dráhu športovca.
Prínos negatívnych emócií
Aj negatívne emócie môžu mať svoje klady (Atkinson, et al., 2003).
Ak sa nám podarí splniť zadanú úlohu, cítime sa dobre a robíme to, čo
funguje. Ak sa nám nedarí, začneme sa cítiť zle, a tak sa rozhodujeme
zmeniť náš prístup, zameriame sa na nové informácie namiesto na
pôvodné, ktoré sú nefunkčné. Ľudia sa najviac učia, keď sa zmýlia.
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1. Negatívne emócie nás motivujú.
2. Negatívne emócie nám poskytujú informácie.
3. Negatívne pocity nám pomáhajú pri učení.
Negatívne pocity signalizujú problém, ten vyvoláva systematické
myslenie zamerané na riešenie situácie, čím nás nútia hľadať ďalšie
informácie a tiež menia náš prístup. Presúvajú pozornosť na nové
informácie, učíme sa novým veciam, pozeráme na problém iným uhlom
pohľadu, dôkladnejšie zhodnocujeme vzniknutú situáciu, nezostávame
v stereotype. Človeka to núti učiť sa viac, robiť veci inak, tak aby už
nerobil chyby.
Nálada ako dlhodobý emočný stav a jej ovplyvňovanie mimo
vedomia
Naša pozornosť je ovplyvnená náladou, naše učenie je ovplyvnené
náladou. Máme tendenciu venovať viacej pozornosti činnostiam,
objektom, ktoré zodpovedajú našej nálade. Tým činnostiam venujeme
viacej pozornosti, ktoré sú v kongruencii (v zhode) s našou náladou.
Nálada môže byť ovplyvnená bez účasti nášho vedomia (Chartrand
& Bargh, 1999). Autori zistili, že motivácia a emócie tiež podliehajú
automatickému vplyvu mimo vedomia. Experiment bol pomocou hier:
–

–

Hra „na hľadanie slov“ – slová motivujúce k úspechu vplývali na
účastníkov tak, že po experimente urobili viac pre úspech (aj na úkor
porušenia zadaného pravidla), ako tí, ktorí boli podnecovaní len
neutrálnymi slovami.
Hra „reakčný čas“ – experiment bol zameraný na podprahové
pôsobenie slov, ktoré vyvolávajú silne pozitívne emočné reakcie
(hudba, priatelia, láska a i.), ktoré vyvolávajú silne negatívne reakcie
(rakovina, šváb, had a i.), alebo slová, ktoré sú neutrálne (raz mierne
pozitívne, raz mierne negatívne). Probandi mali po experimente
popisovať momentálnu náladu. Výsledky sú nadmieru zaujímavé:
pozitívne slová = lepšia nálada, negatívne slová = negatívna nálada,
neutrálne slová = neutrálna nálada.

Systém takéhoto podnecovania (primingu) je využiteľný v každej
vyučovacej hodine telesnej a športovej výchovy, kde sa emócia môže
prenášať nielen jednoduchým vypovedaním extrémne pozitívnych slov,
ale vhodným využitím prozodických javov fonetickej paralingvistiky –
intenzity hlasu, tempa reči, intonácie, prízvuku, dôrazu, melódie, rytmu,
pauzy ap., ktoré znásobujú efekt hovoreného slova, hlavne z hľadiska
jeho zvukovej stránky. Pretože úspech slov a celej reči, ich presvedčivá
sila v nemalej miere závisí aj od zvukovej stránky hovoreného prejavu.
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V rôznych priestoroch na vyučovanie školskej telesnej a športovej
výchovy je žiaduce modulovanie a prispôsobovanie hlasu a aj jeho
preexponovanie pri určitých emočných stavoch, ku ktorým v priebehu
výučby dochádza.
Bandura (1997) pracuje s pojmom „self-efficiacy“, ktorý môžeme
chápať ako predstavu o vlastnej zdatnosti, resp. dôveru vo vlastné
schopnosti. Na základe tohto rozvíja teóriu, s ktorou úplne súhlasíme
a ktorú máme potvrdenú z množstva hodín telesnej a športovej výchovy.
Pozitívne vnímanie vlastných schopností a zručností umožňuje žiakovi
účasť na činnostiach, ktoré tieto schopnosti a zručnosti vyžadujú a tým
dovoľujú rozvoj nových zameraní žiakových schopností a získavanie
nových návykov a zručností. Naopak negatívne vnímanie svojich
schopností a zručností vedie u žiaka k vyhýbaniu sa účasti na
ponúkaných činnostiach, čím sa ničí skutočný možný potenciál jeho
ďalšieho rozvoja v rôznych oblastiach. Preto je veľmi dôležité, aby bol
učiteľ skutočný facilitátor, ktorý vie ponúknuť učivo v rôznych stupňoch
obťažnosti tak, aby aj ten najslabší žiak mal šancu si niečo vyskúšať
a dosiahnuť úspech v činnosti, ktorá mu dovolí naučiť sa niečo nové,
a tak rozšíriť repertoár ovládaných činností.
Motivácia
Motivovať žiakov znamená (Auger & Boucharlat, 2005) vytvárať také
podmienky, ktoré ich podnecujú k určitému konaniu. Smékal (2002)
hodnotí motív ako hnacie sily osobnosti, ktoré sú prisudzované dokonca
k poznávaniu osobnosti.
Učiteľ, ktorý vo vyučovaní uplatňuje adekvátne spôsoby vonkajšej a
vnútornej motivácie, kladie pevné základy pozitívneho rozvoja osobnosti
žiaka. Motivácia sa musí prispôsobovať cieľu a obsahu vyučovania a
veku žiaka. Ak má učiteľ hľadať optimálny prístup k motivovaniu žiakov
vo vyučovaní (Lokšová & Lokša, 1999), musí zistiť, ktoré potreby sú
v individuálnej hierarchii daného žiaka dominantné. Preto je pre mnohých
učiteľov najväčšou úlohou nenásilne prinútiť svojich žiakov k tomu, aby
sa učiť chceli.
Učiteľ – motivátor musí mať tieto dve vlastnosti:
-

Všímavosť k tomu, čo žiakov poháňa.
Oduševnenosť a nadšenie, cez ktoré sa vzrušenie prenáša na
žiakov: nadšenie je nákazlivé a žiakov nenadchne učiteľ, ktorý sám
nadšenie nepociťuje. Je to on, ktorý musí vydržať, keď už iní strácajú
odvahu a snahu pokračovať v činnosti.
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Pri vhodnej motivácii je potrebné, aby sa ciele, ktoré predkladá učiteľ,
stali aj cieľmi pre žiaka, aby ich prijal za svoje, a tak prebehla
interiorizácia (zvnútornenie) týchto cieľov a nastala vnútorná (intrinsická)
motivácia (Peráčková, 2000). Ak učiteľ niekoho motivuje len zo svojho
vlastného hľadiska, bez ohľadu na žiakov aktuálny stav, potreby, motívy,
potom sa môže stretnúť s neochotou, s neuposlúchnutím, s bariérou pri
vykonávaní alebo až s vyslovenou averziou. Snaha o motiváciu ostane
na úrovni vonkajšej (extrinsickej) motivácie. Žiaci pracujú preto, že musia
a nie preto, že to robia s radosťou, že to chcú robiť.
Keď učiteľ vie, ako žiakov motivovať, môže tempo ich učenia zvýšiť
(Petty, 1996). Ak budú žiaci spokojní s priebehom vyučovacej hodiny
školskej telesnej a športovej výchovy a budú si odnášať príjemné pocity,
potom na základe podmieňovania emócií si vytvoria nové motívy, čiže na
základe učenia (individuálnych skúseností) sa vyvinie individuálny systém
apetencie a averzie s príslušnými motívmi (Nakonečný, 1997). Budú to
teda naučené tendencie k apetenciam a averziám, t. j. k vyhľadávaniu a
opakovaniu príjemných zážitkov a k vyhýbaniu sa a neopakovaniu
zážitkov nepríjemných.
Marková (podľa Lokšová & Lokša, 1999) uvádza tieto zdroje motivácie
učebnej činnosti:
•
•
•

Poznávacie potreby − z hľadiska procesu poznávania a získavania
nových poznatkov.
Sociálne potreby − z hľadiska sociálnych vzťahov pôsobiacich počas
učebnej činnosti a ako dôsledok ich výsledkov.
Výkonové potreby − z hľadiska úrovne náročnosti úloh, ktoré sa
v priebehu učenia kladú na žiaka.

Ak je žiak úspešný a dosiahol požadovaný cieľ, je potrebné, aby tomu
učiteľ venoval pozornosť, uistil žiaka, že všetko splnil a v tejto úlohe bol
úspešný. Toto uistenie je to najdôležitejšie posolstvo, ktoré mu učiteľ ako
vedúca osoba vyučovania môže podať a nemusí to byť len verbálne, ale
aj neverbálne.
O účinnosti uistenia píše autorka Hay (1988), ktorá vo svojej teórii
tvrdí, že keď svoje uistenia vyslovíte nahlas, alebo nejakým spôsobom
dáte najavo a robíte to opakovane bez ohľadu na to, či veríte alebo
neveríte tomu, čo hovoríte, vysielate posolstvo do mozgu, čo umožní také
správanie, ktoré bude v súlade s podaným uistením. Preto je potrebné
uistenie formulovať pozitívne, jasne a jednoduchým jazykom. Je to
psychologické pôsobenie, ktoré vytvára dynamiku medzi učiteľom
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a žiakmi, ktorá je založená na dôvere a úcte na oboch stranách
bipolárneho pôsobenia vo vyučovacom procese.
Učiteľ musí rešpektovať súbor postojov, vedomostí, schopností
a zručností (kompetencie) svojich žiakov a prispôsobiť požiadavky ich
úrovni a žiaci musia tiež rešpektovať kompetencie učiteľa a dôverovať
mu, že bude účinne viesť a riadiť vyučovací proces. Ak nastane takéto
vyjasnenie psychologickej úrovne vyučovania, bude to dodávať silu na
obidvoch stranách a bude to viesť k vývoju a zlepšovaniu (Napper,
Newton, 2010). Úlohou pre učiteľa je podávať dostatok informácií,
vysvetľovať, približovať, demonštrovať, povzbudzovať, pomáhať,
dôverovať, oceňovať, odkrývať nepoznané. Čím viac informácií a čím
menej nejasností, tým je otvorenosť žiakov k vykonávaniu aktivít väčšia.
Každý potrebuje dosiahnuť nejaký cieľ, aby precítil spokojnosť
s vykonanou činnosťou. Všetky úspechy a neúspechy súvisia
s kompetenciami zúčastnených osôb – vo vyučovacom procese sú to
kompetencie učiteľa na jednej strane a kompetencie žiakov na druhej
strane.
Každý je kompetentný ku konkrétnym úlohám. Jednotlivé úlohy na
vyučovaciu hodinu sú vlastne dekompozíciou cieľa vyučovacej hodiny
a sú požiadavkami na plnenie činnosti jednotlivcov. Dekompozícia má
byť na úroveň kompetencií jednotlivých žiakov – niektorí budú robiť
preskok cez kozu bez priamej pomoci a s oddialeným mostíkom, no iní
nie, pretože na to nemajú rozvinuté pohybové schopnosti a ani osvojené
pohybové zručnosti. Je úlohou učiteľa, aby to diagnostikoval a využil
diferencované vyučovanie.
Petty (1996) zobrazil schému motivácie:
úloha => úspech => ocenenie => ďalšia úloha => úspech => ocenenie
=> atď. a vysvetľuje, že čím rýchlejšie cyklus prebieha, tým viac žiaka
motivuje, čo len potvrdzuje správnosť parciácie, dekompozície cieľov na
úlohy, a to individuálne pre žiakov.
Ciele sa majú stanovovať tak, aby boli dosiahnuteľné tým, že sa delia
na menšie úlohy. Učiteľ má pochváliť už aj čiastočný úspech, snahu
a poskytnúť uistenie zvládnutia danej úlohy. Úlohy, ktoré sa v krátkom
časovom úseku javili ako účinné, sú s radosťou opakované
a označované ako úspešné. Naopak činnosti, ktoré neviedli k získaniu
odmeny, pochvaly, ocenenia alebo k dosiahnutiu úspechu, sa neopakujú
s radosťou, opakujú sa čím ďalej tým menej, až úplne vymiznú
z repertoáru činností žiakov. Je to systém operačného podmieňovania,
pri ktorom sa jedinec učí správať takým spôsobom, ktorý mu umožňuje
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dosiahnuť požadovaný výsledok (Skinner, 1938). Je to učenie vôľovému,
komplexnému, na cieľ zameranému správaniu, kde sa využíva zákon
efektu – činnosti pozitívne hodnotené a odmenené budú opakované.
Učenie prebieha počas celého života. Nie je to len nadobúdanie
vedomostí, ale učenie sa vzťahuje aj na emocionálny vývoj, sociálnu
interakciu a vývoj osobnosti. V živote sa učíme aj to, čo máme mať radi.
Jones a Moorhouse (2010) určujú uspokojenie troch základných
psychologických potrieb k udržaniu a zlepšovaniu vnútornej motivácie.
1. Potreba schopnosti (kompetencie) – pocit, že niečo vieme
a zvládneme.
2. Potreba autonómie – pocit, že sme sami sebou, že svoje správanie
môžeme slobodne určovať.
3. Potreba súnaležitosti – pocit bezpečia a pocit, že niekam patríme.
Hunterová (1999) kladie celú zodpovednosť za motiváciu na učiteľa
týmto zdôvodnením:
1. Motivácia nie je vrodená, je naučená.
2. Čo je naučené, tomu je možné vyučovať (a naučiť).
3. Vyučovanie je záležitosťou učiteľa.
Enkelmann (1998) na základe svojho viac ako tridsaťpäťročného
pedagogického pôsobenia uvádza týchto „Pätoro prikázaní“ pre pozitívnu
motiváciu:
1.
2.
3.
4.
5.

Ctiť a rešpektovať každého človeka, aj seba samého.
Tolerovať individualitu a osobitosť každého jednotlivca.
Prejavovať záujem o želania a potreby iných.
Povzbudzovať a podnecovať.
Medzi učiteľom a žiakmi zabezpečiť otvorenú komunikáciu bez
napätia a strachu.

Súbor týchto pravidiel od skúsených pedagógov a motivátorov môžu
byť pomocou aj pri procese vo vyučovaní telesnej a športovej výchovy,
pretože správne zvládanie procesu je podstatou vysokého výkonu
a ďalšieho formovania žiaka.
Kassin (2007) proces formovania popisuje ako proces, pri ktorom je
posilňovanie použité k postupnému dosiahnutiu špecifického správania.
Formatívne účinky učebnej činnosti môžu byť veľmi široké (Čáp &
Mareš, 2001). Spolu s osvojením vedomostí a zručností a rozvíjaním
schopností sa môžu formovať najmä:
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Motivácia a záujmy.
Vôľové vlastnosti, zvlášť vytrvalosť a sebaovládanie.
Názory a postoje.
Rysy osobnosti týkajúce sa vzťahu k ľuďom – kooperáciu, altruizmus.

Fontana (2003) vysvetľuje vznik motivačných sústav ako odozvu na
silné spevňovanie.
U detí je záujem o také veci a činnosti, ktoré im pomáhajú zvládať
problémy a ťažkosti v ich živote a ktoré sa konajú so záľubou v danej
činnosti. Aby učiteľ mohol v dieťati rozvinúť záujem o veci alebo činnosti,
ktoré sú pokladané za hodnotné, spočíva jeho úloha v tom (ibid), aby:
•
•
•
•
•

dával najavo vlastné nadšenie a zaujatie,
ukázal deťom, na čo je taký záujem užitočný,
k tomu poskytoval vhodné príležitosti,
nehodnotil deti v činnosti, pokiaľ oni nedostali dostatok príležitostí na
naučenie sa danej činnosti,
sa nehneval, ak dieťa nebude prejavovať taký istý záujem ako on.

Je potrebné si uvedomiť, že každý je jedinečný a nie všetkých nás
musia tešiť rovnaké veci, ktoré niektorí vnímajú ako obohacujúci zážitok.
Autori Goleman (1997) aj Enkelmann (1998) sú presvedčení, že na
motiváciu človeka pôsobí optimizmus. Optimizmus je zdrojom motivácie,
pretože ako uvádza Enkelmann (1998), optimista je poháňaný dôverou
a nádejou, odvážne a sebavedome vzdoruje odporu a prekážkam, nedá
sa ničím a nikým odradiť. Optimizmus je smerovanie k dobrému vývoju,
postupu a k úspešnému koncu. Optimistickí ľudia vidia v neúspechu
jeden krok, ktorý treba zlepšiť, aby nabudúce uspeli (Goleman, 1997).
Optimizmus vedie človeka naďalej vytrvať v aktivite napriek neúspechu,
prekážkam a porážkam. Enkelmann (1998) tvrdí, že optimisti sú tvorcovia
budúcnosti, kreatívni novátori a inovujúci plánovači svojej doby.
Bedrnová, Nový et al. (1998) zvýrazňujú, že významnou črtou
motivácie je skutočnosť, že pôsobí súčasne v troch rovinách a v troch
dimenziách. Predovšetkým to je dimenzia smeru, ktorá motiváciu človeka
a následne aj jeho činnosť nasmeruje, zorientuje určitým smerom a od
iných smerov ho odvráti. V rovine prežívania sa to vyjadrí obratmi:
„chcem to a to, túžim po tom a tom, je to pre mňa príťažlivé“ a pod., ale aj
„nechcem sa s tým zaoberať, nezaujíma ma to“.
Ďalej je to dimenzia intenzity − činnosť je závislá od sily − intenzity
žiakovej motivácie, ktorá je spojená s úsilím na dosiahnutie cieľa.
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V rovine prežívania sa to môže odstupňovať podľa miery intenzity „chcem
..., veľmi túžim“. Dimenzia stálosti sa prejavuje mierou schopnosti jedinca
pokračovať vo svojej motivovanej činnosti (v pôvodnom smere,
s intenzitou), aj keď sa vyskytnú prekážky, malé neúspechy.
Z uvedeného je jasné, že keď človek nechce alebo chce len veľmi málo,
veci sa spravidla nedaria a výsledok jeho činnosti nie je uspokojivý.
Každý človek, a teda aj žiak, má svoj motivačný profil, ktorý musí učiteľ
poznať, aby mal určitý prehľad o jeho vnútre a lepšie porozumel jeho
prejavom a celému komplexu jeho správania. Potom ide úspešné
ovplyvňovanie jeho motivácie žiaducim smerom.
Miera emočného spojenia u žiakov a učiteľa sa môže prejaviť aj
vzájomnou koordináciou pohybov. Miera tejto synchronizácie vypovedá o
miere ich vzájomného citového spojenia. V niektorých triedach učiteľ
vyslovene nerád vyučuje a naopak na prácu s inou triedou sa teší. Čím
tesnejšia je koordinácia medzi učiteľom a žiakom, tým viac záujmu,
priateľstva, nadšenia a spokojnosti je na oboch stranách. Dokonca učiteľ
niekedy „zblbne„ svojich žiakov tak, že prepadnú echopraxii –
napodobňujú a automaticky opakujú pohyby učiteľa (keď ten zdvihne
ruku, zdvíhajú ruku aj žiaci, a pritom to nemusia, keď sa učiteľ pohne v
telocvični, jeho pohyb hneď nasledujú aj žiaci – ako kŕdeľ).
Motivovať druhých vyžaduje disponovať vlastnou vysokou motiváciou.
Výdaj energie pri motivácii druhých závisí od viacerých činiteľov a je
ovplyvňovaný: napr. aj mierou motivácie samotných žiakov, postojom
žiakov k učebnej činnosti, komfortom na vyučovaní, podnecujúcim
prostredím výučby, obľúbenosťou telesnej a športovej výchovy,
obľúbenosťou učiteľa vyučujúceho tento predmet.
Už v úvodnej časti sa prejaví umenie učiteľa, ako vie vzbudiť záujem
o cvičenie a pohotovosť k učeniu, ako vie vytvoriť primeranú pracovnú
kreatívnu a emotívnu klímu. Aj Grőssing (1993) potvrdzuje, že dôraz
v úvodnej časti sa kladie na emotívne naladenie, objasnenie a
rozohriatie. Úspešnosť a dobrá motivácia už v úvodnej časti vyučovacej
hodiny môže navodiť aj úspech a trvácnosť motivácie aj v ďalších jej
častiach.
Auger & Boucharlat (2005) uvádzajú niektoré stratégie, ktoré
pomáhajú učiteľovi motivovať svojich žiakov:
1.
2.
3.
4.
5.

Učiteľ prejavuje záujem a hovorí o zmysle zadaných úloh.
Učiteľ aktívne zapája žiakov do vzdelávacieho procesu.
Učiteľ vytvára interaktívne situácie.
Učiteľ umožňuje žiakom zažiť úspech.
Učiteľ hodnotí pokrok jednotlivých žiakov.
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6. Učiteľ umožňuje žiakovi pomýliť sa bez toho, aby bol žiak nejako
potrestaný.
Zelina (1996) vysvetľuje, že motivácia je v najširšom slova zmysle
súhrn činiteľov, ktoré vyvolávajú, usmerňujú, udržiavajú a zacieľujú
ľudskú aktivitu. Tiež, že motivácia má veľmi blízko k citom človeka a city
sú motorom, energiou pre ľudskú motiváciu. Jeho stratégie na motiváciu
žiakov sa týkajú:
1. Aktivizácie a motivácie pomocou zadávania úloh – vzbudením
a rozvojom záujmu o riešenie úlohy, zainteresovanosti žiakov na
riešení
úloh,
primeranosťou
času
na
riešenie
úloh,
primeranosťou náročnosti riešených úloh pre jednotlivcov.
2. Motivácie pomocou hodnotenia – vytvoriť príležitosť na pochvalu
každého žiaka, hodnotiť významné veci (pozitívne city, vzťah detí
k činnosti, tvorivosť, samostatnosť, nezávislosť, snahu, kooperáciu),
uplatňovať prevahu pozitívneho hodnotenia nad kritikou, hodnotiť
skoro každý výkon, hodnotiť bezodkladne po výkone, využívať
sociálne odmeny (vyjadrenie pozornosti, potlesk, pokrik). Motiváciu
pomocou hodnotenia stupňovať (stereotypy hodnotenia oslabujú
motiváciu), využívať sebahodnotenie žiakov, využívať individualizáciu
v hodnotení (intraindividuálne hodnotenie – hodnotenie žiaka v čase).
3. Motivácia pomocou zmien podmienok vyučovania – zmena
organizačných foriem,
zmena didaktických foriem, zmena
didaktických metód.
4. Motivácia na základe sekvenčných analýz – vzbudenie pozornosti,
zadanie úlohy, čas na riešenie úlohy, prezentácia výsledku riešenia,
zhodnotenie riešenia úlohy.
5. Motivácia pomocou rozvíjania ašpirácií – plnenie náročnejších úloh,
prekonávanie sám seba, hľadať príčiny zlyhávania, nachádzať
vnútornú silu na prekonávanie prekážok.
6. Metódy posilňovania správania – posilňovanie existujúceho
správania, vytvorenie nového správania, udržanie nového správania,
zastavenie nevhodného správania, modifikácia emocionálneho
správania.
Tu uvádzané stratégie podporujú aj výskumy, ktoré boli uskutočnené
v tejto oblasti riešenia. Habituácia je zvyk na podnet len vďaka
opakovanému vystaveniu (expozícii) tomuto podnetu. Fenomén straty
účinku stále tej istej odmeny pri motivácii dokázali vo svojich výskumoch
McSweeney & Swindel (1999). Výsledky ich výskumu si môžeme
pretransformovať do telesnej a športovej výchovy, kde si musí učiteľ
uvedomiť, že habituácia (navykanie, zvyk) má dôležitú implikáciu v tom,
ako nás motivuje odmena, a že ak je využívaná stále tá istá odmena
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(napr. stále rovnaká pochvala), tak tá stráca účinok, prinajmenšom
dočasne pri opakovanom použití. Poučenie z tohto výskumu naznačuje,
že ak chceme udržiavať motiváciu dlhodobo, je potrebné meniť stimuly
a incentívy v podobe odmeny a pochvaly.
Ďalším zistením je (Atkinson, 2003), že bezprostredné posilnenie je
účinnejšie ako časovo „oneskorené“, preto sa učiteľ nemá brániť
a odkladať na neskôr každé pozitívne hodnotenie.
Na motivovanie môže učiteľ využiť aj zmenu prostredia výučby,
zmenu vyučovacích metód a postupov alebo zmenu učebných návykov
žiakov.
Pri motivácii vplývame na sociálne a emocionálne procesy (Škoda &
Doulík, 2011). Atkinson et al. (2003) charakterizuje motiváciu ako stav,
ktorý aktivizuje správanie a dáva mu smer a subjektívne je motivácia
vnímaná ako vedomá túžba. Motivácia smeruje správanie určitým
smerom, ktorý predstavuje príjemný pocit alebo pocit, ktorý redukuje
nepríjemný stav. Nedosahovanie príjemného pocitu privodzuje
demotiváciu, aspoň na určitý čas. Opakovaný neúspech a z toho
vyplývajúci nepríjemný pocit vedie k poklesu sebavedomia učiaceho sa
žiaka a vedie k následnej rezignácii na proces učenia.
Medzi motívom a emóciou je veľmi úzky vzťah, je tam veľká
podobnosť. Atkinson et al. (2003) uvádza jeden rozdiel a to ten, že
emócie sú spúšťané zvonku, pričom motívy sú aktivované zvnútra.
Emócie sú aktivované vonkajšími udalosťami a emočná reakcia smeruje
k týmto udalostiam. Emócie sú vyvolané rozmanitými podnetmi. Motívy
sú často aktivované vnútornými udalosťami a smerujú ku konkrétnym
objektom v prostredí. Motív ako vnútorná pohnútka k činnosti vzniká a je
vyvolaná špecifickou vnútornou potrebou.
Zmyslom motivácie je vytvorenie činnostného prístupu. Plamínek
(2007) za zmysel motivácie považuje nenásilné vytvorenie pozitívneho
prístupu k niečomu – často k nejakému výkonu, či určitému typu
správania sa a zdôvodnil sedem pravidiel, ktoré sa jemu v jeho
motivačnej praxi osvedčujú.
1. Neprispôsobujte ľudí k úlohám, ale úlohy k ľuďom. (Úlohy obyčajne
nereptajú, no ľudia vo väčšine áno.)
2. Ľudia musia byť spokojní aspoň s niečím. (Niečo musí človeka na
práci, aktivite baviť, aby aspoň časť práce aktivity prinášala človeku
radosť, potom sa mu bude robiť ľahšie a urobí viac.)
3. Druhí ľudia môžu byť citliví na iné podnety ako vy. (Ak si uvedomíte,
že nie sme všetci rovnakí, ste na dobrej ceste v motivovaní.)
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4. Obava z nepríjemného môže tiež motivovať, tak ako motivuje túžba
po príjemnom. (Prirodzená prítomnosť apetencie a averzie v ľudskom
správaní sa premieta do motivačnej praxe v systéme odmien a trestu.
Túžba po príjemnom však motivuje viac.)
5. Veľakrát stačí prácu, aktivitu dobre definovať a vysvetliť. (Niekedy
ľudia nerobia prácu dobre nie preto, že k nej majú odpor, ale preto,
že nemajú informácie, ako ju majú robiť.)
6. Pri motivácií myslite na druhého, nie na seba. (Oceňuje sa ľudský
prístup, nielen naučená motivačná technika.)
7. Aktuálne motívy sú súhrou vplyvu osobnosti, prostredia a situácie.
(Je dobré sa naučiť oslovovať v človeku práve ten stav, ktorý ho
aktuálne ovláda.)
Motivácia uspokojuje záujmy motivujúceho tak, že uspokojuje záujmy,
ktoré sú odrazom potrieb motivovaného. V školskej telesnej a športovej
výchove je potrebné motivovať žiakov k tomu, aby si stanovovali
dostatočne náročné ciele, ktoré budú primerané, ale na druhej strane
podnetné.
Řepka (2005) na základe svojich výsledkov z experimentu odporúča,
že učitelia by mali na hodinách telesnej a športovej výchovy používať
primerané formy hodnotenia výsledkov žiačok z pohľadu sociálnej
vzťahovej normy a u chlapcov skôr individuálnu vzťahovú normu.
Pri každej novej úlohe je potrebné, aby učiteľ vyvinul maximálne úsilie
a zabránil ťažkostiam, ktoré by mohli vzniknúť pri vyučovaní. Pre
motiváciu pri cvičení napomáha aj to, ak je dostatok informácii
a nezostanú neznáme otázky, čím sa žiakom sprístupní všetko, čo
potrebujú vedieť: určenie požiadavky výkonu, kvality vykonania,
presnosti vykonania, normy vykonania a podmienky za akých sa má
daná činnosť vykonať, aby bola úloha splnená.
Motivácia je kľúčovým prvkom vyučovania. Ak je to vnútorná
motivácia, potom je to silná pohnútka k činnosti žiaka. Učiteľ je nositeľom
každej metódy, ktorá aktivizuje žiaka a záleží na ňom, či to bude len
vonkajšia motivácia, alebo je tak oslovujúca, že sa stane vnútornou
motiváciou. Preto by aj učitelia mali ovládať aspoň základné informácie,
zásady a metódy, ktoré môžu mať priaznivý dopad na motiváciu žiakov.
Uspokojovanie potreby získavať nové poznatky je charakteristické
základnými znakmi ako je problémovosť, novosť, prekvapivosť,
divergentnosť riešenia, ktoré vyvolávajú zvedavosť a snahu o ovládnutie
situácie.

Súčasná škola a vyučovanie telesnej a športovej výchovy

97

Všetky tieto psychologické faktory pôsobia ako aktivizujúce činitele vo
výchovno-vzdelávacom procese a tvoria organickú jednotu všetkých
stránok procesu zámerného pôsobenia. Základným prvkom aktivizácie
pomocou hore uvedených pravidiel riadenia vyučovacieho procesu je
vzťah medzi učiteľom a žiakmi založený na rešpekte a dôvere, čím sa
zlepší celková atmosféra na vyučovaní. Táto by mala byť sústredená na
umožnenie vlastnej aktivity žiaka bez situácií, ktoré v ňom navodzujú
stres a obavy.
Postoje
Krecht, Crutchfield & Ballachey (1968) charakterizujú postoje ako
trvalé sústavy pozitívnych alebo negatívnych hodnotení emocionálneho
cítenia a tendencií ku konaniu pre alebo proti vzhľadom na spoločenské
objekty. Majú svoje zložky – poznávaciu zložku postoja, citovú zložku
postoja, konatívnu zložku postoja.
Postoj predstavuje sympatiu alebo nesympatiu. Postoj vyjadruje pocity
spojené s kognitívnymi funkciami, zvlášť s presvedčením o objektoch, ku
ktorým sa zaujíma postoj (Atkinson et al., 2003). Fontana (2003) definuje
postoje ako trvalé zamerania, ktoré si jedinci vytvárajú voči rôznym
predmetom a otázkam, s ktorými sa v priebehu života stretávajú a ktoré
verbálne vyjadrujú ako názory.
Postoje nie sú vrodené, ale utvárajú sa počas života. Človek si počas
svojho života vytvára množstvo postojov voči predmetom a javom v
spoločenskom živote. Je to proces zložitý, ktorý je ovplyvňovaný celým
radom vonkajších i vnútorných činiteľov. Ide o proces učenia, na základe
vlastných skúseností. Všeobecne sa za významný činiteľ vytvárania
postojov pokladajú potreby. V procese uspokojovania potrieb sa formujú
postoje, ktoré majú rôzny charakter. Tie objekty, ktoré uspokoja naše
potreby nás nútia si vytvoriť kladný vzťah, opačne vzniká vzťah záporný.
Ovplyvňovanie postojov
Ak chce učiteľ niečím deti zaujať tak, aby ich motivoval k túžbe po
úspechu v danej oblasti, musí im pomôcť predovšetkým získať kladný
postoj k predmetnej činnosti. Využije na to tieto zásady:
1. Pôsobenie vzoru. Ak žiak vidí, že danú činnosť vykonáva niekto, kto
má v jeho očiach prestíž, môže skôr vzniknúť kladný postoj k danej
veci alebo činnosti.
2. Príkladom musí byť aj učiteľ. Potom ho žiaci chcú napodobňovať.
3. Spevňovanie zmien v správaní pomocou odmeňovania (čo najskôr
po zistení zmeny).
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4. Prejavovanie nadšenia – kto horí, vie aj zapáliť.
5. Dopriať deťom úspech, ktorý budú nasledovať a na ktorom sa budú
spolupodieľať.
Všeobecne je potvrdené (De Houwer & Thomson, 2001; Kassin,
2007), že klasicky môžeme podmieňovať naše preferencie alebo odpor
(a tým meniť postoj) k určitým ľuďom, objektom, situáciám a činnostiam.
Preto je potrebné, aby nielen učiteľ, ale aj celá škola bola pozitívne
naladená a orientovaná pre rozvoj telesnej a športovej výchovy, a aby
bol tento predmet spojovaný s pozitívnymi podnetmi, ktoré podvedome
budú vyvolávať pozitívne asociácie a aj žiaci školy budú obdivovať,
preferovať a radi sa zúčastňovať tejto emocionálne pozitívne hodnotenej
a prijímanej činnosti.
McCall & Belmont (1996) tiež na základe svojich výskumov potvrdili,
že klasickým podmieňovaním je možné ovplyvňovať sociálne správanie.
K týmto výsledkom výskumov priradíme aj výskumy Zajonca (1968),
ktorý skúmal efekt vystavenia (expozície) – čím častejšie je niekto
vystavovaný nejakému podnetu (slovu, objektu, melódii, tvári, situácii,
činnosti), tým viac sa mu to začne páčiť (napr. nie pekná tvár, ak je stále
medializovaná, tak nám už nepripadá ako nepekná, dokonca sa nám po
čase už aj začne páčiť, alebo napr. ak je v televízii stále futbal, tak ho
budeme prijímať a začneme sa oň zaujímať). Na základe tohto výskumu
odporúčame, aby učitelia telesnej a športovej výchovy spolu s riaditeľom
školy zabezpečili v škole dostatok násteniek, vývesných skriniek, resp.
vnútorný televízny okruh, ktoré by propagovali športové aktivity, úspechy
školy, nové športové aktivity, najlepších žiakov – športovcov a pod.
a takto ovplyvňovali postoje svojich žiakov ku školskej telesnej a
športovej výchove.

2.4.3 Sociálne aspekty
Žiak v škole nadväzuje priame kontakty so svojimi spolužiakmi a so
svojimi učiteľmi, vznikajú tam sociálne a pedagogické vzťahy.
Triedu ako sociálnu skupinu charakterizujú vlastnosti siete
interindividuálnych vzťahov, pozícií, rolí, čo nazývame štruktúrou triedy.
Sebarozvíjanie žiaka (Janoušek, 1987) nie je jeho autonómnou, úzko
individuálnou záležitosťou, ale je dôsledkom jeho začlenenia do
spoločensko-pracovných vzťahov (škola, trieda, rodina). Pre vývoj triedy
ako skupiny sú významné ako výkonové a motivačné, tak sociálne a
morálne dispozície, ktoré sú podmienené geneticky, alebo rodinnou
výchovou. Keď už trieda vzniká, začne žiť špecifickým životom, formujú ju
výchovné požiadavky a vplyvy vychádzajúce zo školy a od učiteľov.
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Škola a trieda je pre žiakov určitá štruktúra, kde žijú spolu so svojimi
rovnako starými a sebe podobnými vrstovníkmi. Nie sú tu prítomní len
svojím telom, ale tiež svojím srdcom. Školská trieda, ako predpokladá
Ferienčík (in Hvozdík, 1986), nie je skupinou navzájom izolovaných
jednotlivcov, ale najmä v období dospievania sa stáva uceleným vnútorne
štruktúrovaným systémom medziosobných vzťahov, neraz rozhodujúco
determinujúcich nielen charakter samotného výchovno-vzdelávacieho
procesu, ale aj účastníkov tohto systému.
V rámci sociálnej interakcie vznikajú niektoré druhy interakcií
(Atkinson et al., 2003):
1. Evokatívna interakcia – druh akcie vyvoláva určitý druh reakcie
(dobrý a vľúdny učiteľ bude vyvolávať dobré a vľúdne reakcie okolia).
2. Proaktívna interakcia – je to proces, prostredníctvom ktorého sa
jedinci stávajú aktívnejšími činiteľmi vlastného osobnostného vývoja.
(Chcem hrať futbal, ale ma nikto nezavolal, tak si ja sám zavolám
niekoho, aby išiel so mnou hrať). Súvisí s tým, v akom prostredí deti
rastú, také si ďalej vyberajú a vytvárajú sami. Sociálne prostredie,
ktoré si dieťa začne vytvárať, formuje jeho osobnosť.
3. Reaktívna interakcia – rôzni jedinci vystavení pôsobeniu rovnakého
prostredia ho rôzne prežívajú, interpretujú a rôzne na neho reagujú
(učiteľ vysloví nesúhlas a pokarhanie, niekto sa rozplače, iný sa
nahnevá a niekomu je to úplne jedno).
Jedným zo základných problémov sociálnej interakcie je to, že trieda
je sama nielen činiteľom ovplyvňujúcim žiakov, ale zároveň produktom,
výsledkom ich činností a dispozícií. Teda na osobnosť žiaka nie je
pôsobenie triedy zanedbateľné. Ako sa žiak v triede cíti, závisí od jeho
statusu (postavenia) v triede – či je hviezda, alebo odmietaný
a izolovaný.
Pre zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenia
vzťahu medzi učiteľom a žiakom a žiakmi navzájom bude mať veľký
význam asymetrická a symetrická pedagogická komunikácia a poznanie
sociálnej interakcie. Sociálnu interakciu podporí sociabilita zúčastnených
osôb. Ak je učiteľ ten, ktorý úspešne navodzuje sociálne kontakty (aj
medzi krajnými statusovými umiestneniami hviezdami alebo izolovanými)
a prejavuje tendenciu „byť rád v spoločnosti“, potom je predpoklad
vytvárania vzťahov medzi účastníkmi výchovno-vzdelávacieho procesu.
Pozitívne vzťahy medzi učiteľom a žiakom sa premietajú do celej
spoločnej práce a vykazujú atmosféru aktivity, porozumenia, empatie,
otvorenosti, motivácie, nasledovania a vplývajú aj na zlepšenie vzťahov
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medzi žiakmi navzájom. Naopak negatívne vzťahy prinášajú diskomfort,
frustráciu a psychickú traumu.
Kvalita vzťahu medzi učiteľom a žiakom ovplyvňuje učenie sa žiaka
a tým celé vyučovanie, ovplyvňuje vzťah žiaka k predmetu, k škole,
ovplyvňuje žiakovu domácu prípravu na vyučovanie a v neposlednom
rade aj duševné zdravie učiteľa aj žiaka.
Štefanovič (1977) uvádza, že „vzťah učiteľa k žiakovi je vlastne
funkciou jeho postoja k sebe samému: učiteľ si spravidla váži a obľubuje
u žiaka to, čo si váži a má rád u seba a naopak.“
Učiteľ je najhlavnejší činiteľ utvárania dobrej sociálnej klímy triedy.
Vzťah žiakov k predmetu a atmosféra vyučovania tohto predmetu závisí
od učiteľovho pôsobenia.
Vzťahy, ktoré vznikajú v triede sú osobne výberové – prebiehajú
jednak na úrovni žiak – žiak, jednak na úrovni učiteľ – žiak. Sú výrazom
sympatií a blízkosti. Uľahčujú plnenie a prispôsobovanie sa formálnym
vzťahom. Umožňujú vznik neformálnych podskupín v rámci školskej
triedy ako formálnej skupiny. Ich vznik je žiaduci vtedy, ak tieto
podskupiny plnia spoločné ciele a nie sú zamerané proti platným
formálnym vzťahom.
Každý žiak má v triede svoju pozíciu, ktorá podľa sociálnej
psychológie (Kačáni, 1992) vyjadruje jeho postavenie, prestíž alebo
spoločenskú preferenciu. Získanie tejto pozície je závislé od osobnej
príťažlivosti, popularity, ktorá, čím je vyššia, tým je aj vyššia pozícia
žiaka. Ďalej závisí aj od obľuby – aké a koľko sociálnych väzieb a volieb
žiak dosahuje, či ho skupina akceptuje alebo odmieta a tiež aký vplyv
v skupine má daný žiak – ako pôsobí na ostatných (je vodcom,
pomocníkom, závislou osobou a pod). Motorický vývin tiež môže byť
jednou z položiek určenia pozície žiaka v triede. Žiak akokoľvek
nešikovný v pohybovom prejave je sociálne znevýhodnený, nemá dobrý
sociálny status v triede. Úlohou učiteľa je, aby zmiernil tento negatívny
postoj ostatných a prezentoval iné dobré vlastnosti žiaka, ktoré sú hodné
obdivu – možno nevie hrať excelentne futbal, ale je prvý pri príprave
náradia a náčinia, je ochotný pomáhať svojim spolužiakom, vie
povzbudzovať svojich spolužiakov. Týmto spôsobom môže učiteľ pomôcť
udržať určitú prestíž aj u motoricky menej disponovaných žiakov.
Auger a Boucharlat (2005) uvádzajú, že aby trieda mohla normálne
fungovať, je potrebné, aby boli uspokojené individuálne potreby každého
žiaka, ale tiež, aby učiteľ poznal a rešpektoval potreby triedy ako skupiny.
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Medzi tieto potreby zaraďujú: potrebu bezpečia, potrebu súdržnosti,
potrebu uznania a potrebu vyjadrovania sa a komunikácie.
Ak sa z triedy ako sociálnej skupiny stane kolektív, potom je to vyššia
forma sociálnych vzťahov, ktoré sú charakterizované spoločnými cieľmi,
spoločnými
činnosťami,
dobrou
vnútornou
organizovanosťou
s pridelenými úlohami a stretávaním sa aj v mimovyučovacom čase.
Učiteľ má podporovať spoluprácu medzi žiakmi. Tým sa vytvárajú
určité sociálne návyky a rozvíjajú sa aj komunikačné zručnosti žiakov.
Podľa Banduru (1997) je učenie sa napodobňovaním (modelové učenie,
učenie sa z modelu, zo vzoru) rovnako účinné ako iné druhy učenia
a často účinnejšie vo vzťahu k učeniu je správanie sa ľudí okolo učiaceho
sa žiaka. Niekoho silne posilnia komunikované obsahy, ak sa týmito
obsahmi niekto v okolí riadi, potom je pravdepodobné, že sa tak budú
riadiť aj oni. Ak je ich viac, ktorí sa tým riadia, potom je percento osôb
napodobňujúcich toto správanie vyššie Vybíral (2009).
Z toho vyplýva úloha pre učiteľa telesnej a športovej výchovy. V triede
by si učiteľ mal nájsť zopár „spolupracovníkov“, ktorí sú uznávanými
autoritami v triede. Ak budú títo plniť príkazy a podnety učiteľa na
vyučovaní, je viac pravdepodobné, že ich budú napodobňovať aj ostatní
a začnú sa správať ako oni (konformita správania). Žiaci napodobňujú
skôr tých, ktorí majú vyšší sociálny status ako oni samotní.
V každej triede sa nájde nejaký nadšenec pre telovýchovné
a športové aktivity, ktorý by mal byť učiteľom podporovaný na získavanie
ďalších žiakov pre tieto aktivity. Mal by to byť taký „asistent učiteľa“, ktorý
bude kooperovať s učiteľom, ale aj so svojimi spolužiakmi.
Vyšší sociálny status má aj každý učiteľ, no nie vždy je pravda, že
vyšší sociálny status automaticky zabezpečí obdiv a uznanie. To záleží
na učiteľovi, ako si ho zabezpečí. Určite to nie je direktívou a násilím.
Prirodzená autorita vzniká len prirodzeným spôsob.
Kvalita života žiaka závisí od zdravotnej, psychickej a sociálnej
pohody, ktorú mu poskytuje trieda a škola. Žiak by nemal byť v škole
stále braný len ako objekt výchovy a vzdelávania, ale aj ako subjekt
a spolutvorca vyučovacieho procesu.
Aby učiteľ vedel, v akých situáciách a činnostiach dovolí žiakovi
vystupovať ako subjekt, musí ho dôkladne poznať. Tiež správne
postavenie žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese je aj otázkou
docenenia základných vývinových činiteľov a otázkou progresívneho
chápania didaktickej interakcie a sociálnej interakcie, ktorú Petlák (2000)
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vysvetľuje tak, že jeden subjekt svojím pôsobením vyvoláva zmenu v
druhom subjekte a súčasne je týmto subjektom spätne ovplyvňovaný. To
znamená, že učiteľ svojím prístupom navodzuje aj prístup žiaka k sebe
samému a ovplyvňuje celý interakčný proces v skupine žiakov, s ktorou
pracuje.
Kassin (2007) potvrdzuje, že aj dospelí jedinci sú schopní sa naučiť
pomocou klasického podmieňovania vytvárať si nové preferencie, tak sa
netreba obávať zaoberať sa touto problematikou aj v školskej praxi
a vytvárať nové preferencie aj vo vykonávaní iných telovýchovných
a športových aktivít, než nám doteraz ponúkali učebné osnovy škôl.
Dnešný učiteľ už nie je jediným zdrojom poznatkov, tie si žiaci
„vygooglujú“ na internetových stránkach, dnešný učiteľ musí byť človek.
Človek, ktorý ovplyvňuje. Človek so všetkými zložkami svojej osobnosti,
so svojím zvláštnym spôsobom myslenia a sprostredkovávania svojich
vedomostí, ktoré sú základom vedomostí jeho žiakov, človek so svojimi
emocionálnymi vlastnosťami a schopnosťou regulácie svojho správania,
človek, ktorý vie vplývať a ovplyvniť, človek, ktorý vie podporiť, povzbudiť,
motivovať, človek, ktorý preferuje to, čo je potrebné pre jeho žiakov
a využiteľné v ich ďalšom živote, človek, ktorý vo vyučovaní dáva návody
na riešenie aj životných problémov, človek, ktorý s radosťou a úctou
pomáha svojim žiakom, človek, ktorý sa dobre cíti na vyučovaní a tým
podporuje dobré pocity aj u svojich žiakov, človek, ktorý je spontánny,
otvorený, úprimný, dôveryhodný, zmeraný na výsledky svoje a svojich
žiakov, prístupný humoru, objektívny a spravodlivý v hodnotení.
V dnešnej škole nejde len o poznatky, v dnešnej škole má ísť
o človečinu. Tú pravú a pôvodnú človečinu, nie tú negatívnu, ktorú nám
ponúkajú prvé minúty večerných správ. Ak si učitelia aj žiaci uvedomia,
že škola je možno počas dňa to jediné a pravé miesto na reálne
existujúce, nie virtuálne, vzťahy, potom má škola a učiteľ stále svoje
miesto v tomto svete informačno-komunikačných technológii, elearningových vzdelávaní a iných web akadémií.
Skúsenosť je nadovšetko potrebná vo vyučovaní telesnej a športovej
výchovy. To, čo sa naučia žiaci na vyučovaní, by ich malo urobiť
zdatnejšími, zdravšími, šťastnejšími a úspešnými v ďalšom živote a malo
by to byť flexibilné a adaptabilné preto, aby sa človek správal viac
prospešne pre seba samého a aj pre druhých nielen počas návštevy
školy, ale dlho po skončení školskej dochádzky.
Pohybová aktivita sa musí stať každodennou súčasťou žiakov vo veku
6-18 rokov, kedy je možné odborné vedenie zvolenej telovýchovnej
alebo športovej aktivity v školskom prostredí a týmto dať pevné základy
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záujmu o telovýchovné a športové aktivity, vplývať na motiváciu k týmto
aktivitám a vplývať na vytváranie a utvrdzovanie pozitívnych postojov
k telovýchovným a športovým aktivitám, ktoré si človek prenesie do
ďalších rokov svojho života a do svojho životného štýlu.
Vyskúšajte sa:
1. Uveďte zásady pre správne naplánovanie vyučovacej hodiny.
2. Charakterizujte prínos pozitívnych emócií vo vyučovaní telesnej
a športovej výchovy.
3. Charakterizujte prínos negatívnych emócií vo vyučovaní telesnej
a športovej výchovy.
4. Znázornite a vysvetlite Pettyho (1996) schému motivácie.
5. Uveďte „Pätoro prikázaní“ pre pozitívnu motiváciu.
6. Aké sú zásady získavania kladného postoja k predmetnej činnosti?
7. Aké druhy interakcií vznikajú v rámci sociálnej interakcie?
8. Kedy sa z triedy ako sociálnej skupiny stane kolektív?

Súčasná škola a vyučovanie telesnej a športovej výchovy

104

2.5 Zážitkové vyučovanie telesnej a športovej výchovy
Zážitkové vyučovanie je chápané ako to, ktoré konfrontuje žiakov so
silným prežívaním, ktoré v sebe obsahuje určitý stupeň rizika
a dobrodružstva. Ak sa pozrieme na popisy rizika a dobrodružstva, potom
môžeme pokojne napísať, že telesná a športová výchova je aj trochu
o riziku a aj o dobrodružstve. Podľa Kirchnera (2009) predstavuje riziko
nebezpečenstvo neúspechu, nejakej straty, fyzickej ujmy (zranenia),
duševnej ujmy, nebezpečenstvo v emocionálnej stránke (strach),
intelektové alebo sociálne nebezpečenstvo (nevedomosť, trápna
situácia). Pre každého jedinca je vnímanie rizika niečo iné. Riziko môže
byť reálne (prítomnosť nebezpečenstva) alebo očakávané (zatiaľ
existujúce len vo vedomí). Definovať dobrodružstvo nie je také
jednoduché, ako hovorí autor (ibid). Z rôznych ponúkaných definícií
môžeme vybrať, že dobrodružstvo je niečo s neistým výsledkom, niečo,
keď je účastník vystavený subjektívne vnímanému riziku, keď ide
o objavovanie nových oblastí pre získavanie nových zážitkov
a skúsenosti. V školskej telesnej a športovej výchove je tak trochu zo
všetkého, i keď u každého individuálne vnímané.
Hodina telesnej a športovej výchovy je najlepším príkladom pre
zážitkové vyučovanie, pretože je to príležitosť k pohybu, pretože je plná
emócií – plná radosti, potešenia, prekvapenia, ale aj strachu, nechuti
a hnevu a niekedy aj zahanbenia a hanby. Pohyb je spojený s emóciami.
Pohyb je určený na to, aby bol prostriedkom na odreagovanie, uvoľnenie
emočného napätia. Na hodinách telesnej a športovej výchovy je čas na
uvoľnenie akčného napätia aj z iných vyučovacích hodín. Hodina telesnej
a športovej výchovy by mala byť regulátorom žiakovej energie. Ak je
pasívny, skormútený, smutný alebo nahnevaný, má mu pomôcť dostať sa
z tohto nepriaznivého stavu nálady. Ak je príliš hyperaktívny, neposedný,
nedisciplinovaný, má mu pomôcť dostať sa do optimálneho stavu
vyrovnania nálady.
Kolb (1984) vychádzal pri učení z toho, že človek sa učí
praktizovaním, pozorovaním a pokusným skúšaním založenom na učení
sa pokusom a omylom a tak dospieva k naučeniu a následnému
uplatneniu naučeného v praxi (čo je typický postup pri učení sa
pohybovým činnostiam). Učenie pokusom a omylom, ako uvádza
Vágnerová (2000), môže prebiehať spontánne aj bez vedenia inou
osobou. Tento prístup dal základ experienciálnemu učeniu – učeniu sa
na základe skúsenosti.
Zažívať pocity uspokojenia a zábavy je jedným z hlavných motívov
účasti na športových aktivitách. Nie je to zábava, ktorá vyplýva
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z humorných situácii, možno niekedy aj z tých, ale je to zábava, ktorá sa
pociťuje pri spoločnej činnosti, je to zábava zo súťaženia, je to zábava
z pocitu, že sa človek zaoberá sebou samým, že niečo robí pre seba, pre
svoje vlastné zdravie, že sa učí niečo nové, že sa stáva výkonnejším, je
to zábava a slastný pocit (z niekedy príjemnej, inokedy z vyčerpávajúcej
únavy), je to zábava z predstavy budúcnosti, že najbližšie pri vykonávaní
týchto činností bude človek lepší, ako je práve teraz. Lebo toto je aj
podstatou aktívneho sociálneho učenia, kde je aktívne a vedomé
využívanie zážitku, skúsenosti z predchádzajúcej činnosti orientované na
riadenie vlastnej ďalšej činnosti. To je aj dôvod, prečo je niekto ochotný
trochu sa trápiť s pocitmi námahy a únavy pri cvičení a nájsť si neskôr
čas na opakovanie týchto činností.
Zážitkové vyučovanie je založené na osobnom zážitku, kedy je žiak
exponovaný emocionálnemu prežívaniu, ktoré spôsobuje konkrétna
situácia, činnosť, objekt. Zážitkové vyučovanie zabezpečuje pozitívny
pocit, progres a zlepšovanie. Učiteľ, ktorý vo vyučovaní uplatňuje
adekvátne spôsoby vonkajšej a vnútornej motivácie s kladným
emocionálnym nábojom, kladie pevné základy pozitívneho rozvoja
osobnosti a aktivizácie žiaka. V telesnej a športovej výchove musí ísť
o to, aby žiaci prežívali príjemné pocity a nesnažili sa vyhýbať účasti na
hodinách. Pomocou činností, ktoré uvoľňujú napätie z očakávania
a nalaďujú emócie na potrebnú vlnu pozitívnych zážitkov a zábavy sa
energizujú citové stavy, od ktorých závisí výkonnosť a človek sa stáva
bodrým, veselým a radostným, čo spôsobuje zvýšené výkony po
kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránke.
Človek, ktorý nedisponuje kladnými stavmi v citovej oblasti, znižuje
svoj výkon (Ďurič, 1977) a negatívny vplyv urýchľuje pokles celkovej
výkonnosti. Naopak pozitívny vplyv psychických činiteľov udržuje
výkonnosť žiakov po dlhší čas na približne rovnakej úrovni, prípadne ju aj
zvyšuje, a to môže spôsobovať aj neskorší nástup únavy, lebo celé telo
je exitované. Aj pri emóciách je potrebná primeranosť, pretože, ako
hovorí autor (ibid), krajná emócia, či už v pozitívnom, alebo negatívnom
smere môže zhoršovať výkonnosť vo vzdelávacom procese.
Vznik emocionálnych zážitkov má priaznivé podmienky v školskej
telesnej a športovej výchove. Emocionálne zážitky vznikajú na základe
obsahu, ktorý tvorí rôznorodé učivo a prostriedky a ich rôznorodé
použitie, vznikajú na základe využívania rôznych prostredí, kde sa
vyučovanie uskutočňuje – v krytých aj nekrytých telovýchovných
zariadeniach, je tu aj uskutočňovanie pohybových činností vo vode, na
snehu, v daždi. Ak žiaka nejaká činnosť baví, je schopný vydržať pri tejto
činnosti viac, ako keď s tou činnosťou začal a ešte nevedel, čo od nej
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mohol očakávať. Zaujatosť a udržanie sa v činnosti na hodinách telesnej
a športovej výchovy závisia aj od záujmu, od motivácie, od stavu
pozornosti, od pripravenosti k učeniu, od psychickej nálady, ale aj od
únavy. Žiaci sa prikláňajú k pozitívnemu postoju k objektom, činnostiam
a situáciám, ktoré majú radi, potom pri nich aj dlhšie vydržia a snažia sa
vyhnúť a odmietať objekty, činnosti a situácie, ktoré nemajú radi.
Do telesnej a športovej výchovy, pre pociťovanie niečoho ako zážitok
a dobrodružstvo, môžu byť zaraďované rôzne netradičné aktivity:
cvičenia na lanových dráhach (ktoré môžu byť vybudované niekde blízko
školy), na lezeckých stenách (ktoré môžu byť vybudované vo väčšej
telocvični ako jedna stena telocvične), skákanie ponad krátke aj dlhé
švihadlo a vytváranie choreografií, cvičenie s náčiním z modernej
gymnastiky, cvičenia s rôznymi loptami a loptičkami, s lietajúcimi
taniermi, s expandermi, lukostreľba, rôzne outdoorové aktivity.
No podľa nás, všetky činnosti športového charakteru, ktoré sa
uvádzajú v súčasne platnom štátnom vzdelávacom programe sa dajú
vyučovať s hlbokým a pozitívnym prežívaním danej situácie, tak aby
vznikol príjemný zážitok, hodný nasledovania a tešenia sa na čas, kedy
takáto situácia zase vznikne. Nie sme zástancami, že zážitková telesná
a športová výchova musí ako obsah využívať len tie činnosti, ktoré sú
označované ako zážitkové, ktoré sú vysoko rizikové a tiež môžu byť
vnímané ako dobrodružstvo – horolezectvo, kanoistika na divokej vode,
extrémne lyžovanie a snowboarding, tiež akrobacie na lyžiach
a snowboarde, potápanie a pod. Zážitkovosť je o emóciách a tie sa dajú
využívať na každej vyučovacej hodine. Učiteľ plný energie, plný emócii,
milujúci svoju prácu a svojich žiakov (to žiaci hneď vidia) urobí takú
zážitkovú hodinu, že aj po týždňoch v spomienkach žiakov je úsmev na
tvári a dobré pocity.
Zvládnutie pohybovej činnosti a jej uplatnenie v rôznych situáciách,
prekonávanie ťažkostí a radosť z úspechu, uspokojovanie túžby po
pohybe a mierna únava – to všetko vyvoláva rôzne emocionálne zážitky
u žiakov (Macák, 1963). Ak ich učiteľ opakuje a upevňuje, môže u žiakov
vytvoriť trvalý kladný vzťah k telesnej a športovej výchove. Macák (1963)
upozorňuje, že hodiny telesnej a športovej výchovy môžu vyvolať aj
záporne pôsobiace emocionálne zážitky, ktoré negatívne ovplyvňujú
prácu žiakov na vyučovaní. V takomto prípade odporúča venovať sa
žiakovi individuálne a využívať pritom silu kolektívu.
Skupina ponúka ľuďom intenzívny skupinový zážitok, a tak sa formujú
vzťahy s druhými (Merry, 2004). V rovesníckych skupinách ide
o vytvorenie optimálnej interpersonálnej a psychologickej klímy založenej
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na postojoch v rámci skupiny. Podstatou dobrého kolektívu, ktorý vzniká
z formálne diferencovanej skupiny, je sloboda vo vyjadrovaní a v konaní
a psychologické bezpečie v skupinovom prostredí.
Sociálne vzťahy a emócie, ktoré vznikajú na vyučovaní, prinášajú
akceptáciu alebo neprijatie väzby, prinášajú tiež prenosy emócii medzi
účastníkmi. Prenos emócií prebieha pri všetkých medziľudských
stretnutiach. Goleman (1997) uvádza, že jeden na druhého prenášame
a jeden od druhého získavame nálady, a že k tomu dochádza úplne
nevedomky a prenos je na veľmi jemnej, takmer nepostrehnuteľnej
úrovni. Pri každom stretnutí človek vysiela emočné signály, ktoré
ovplyvňujú človeka, s ktorým sa stretáva. „Emočný prenos je základom
akéhokoľvek vplyvu,“ tvrdí Goleman (1997). Nesmie sa pritom zabúdať,
že prenos nálady dochádza od expresívnejšieho človeka na človeka
pasívnejšieho
a popritom
dochádza
k synchronizácii
nálad.
Synchronizácia a miera emočného spojenia sa prejavuje aj vzájomnou
koordináciou fyzických pohybov. Autori Hatfield, Cacioppo a Rapson
(1993) zistili, že k tomuto prenosu emócií, nálad a k následnej
synchronizácií dochádza spravidla bez vedomej účasti vzájomne emočne
naladených osôb a pozor, to aj pri negatívnych náladách. Učiteľ telesnej
a športovej výchovy má výhodu, že podľa neho žiaci opakujú cvičenia
a koordinácia a synchronizácia pohybov, tak nastáva akosi automaticky
a tým aj emočné spojenie je rýchlejšie a tesnejšie. Z toho vyplýva, že ak
chce učiteľ navodiť emočné spojenie so svojimi žiakmi, nemal by sa
vyhýbať vlastnej ukážke a koakčnému efektu (Peráčková, 2001), kedy
využíva príležitosť a cvičí spoločne so svojimi žiakmi, či už v rozcvičení,
v prípravnej časti vyučovacej hodiny, pri plnení cieľa hodiny v hlavnej
časti hodiny, alebo pri upokojujúcej časti v záverečnej časti vyučovacej
hodiny. Potom dochádza k emočnému spojeniu, emočnej synchronizácii
a koordinácii fyzických pohybov medzi učiteľom a žiakmi. Autori Hatfield,
Cacioppo a Rapson (1993) a Goleman (1997) uvádzajú, že miera
synchronizácie medzi učiteľom a žiakmi vypovedá o miere ich
vzájomného citového spojenia. Štúdie týchto autorov dokázali, že čím
podobnejšia je koordinácia a synchronizácia pohybov medzi učiteľom
a žiakmi, tým viacej záujmu, priateľstva, nadšenia a spokojnosti je na
obidvoch stranách. V ich výskumoch sa tiež ukázalo, že synchronizácia
uľahčuje vzájomné dorozumievanie, zlepšuje sa komunikácia a čím je
synchronizácia pri interakcii dokonalejšia, tým sú si tieto osoby
sympatickejšie. Vznikajú tak psychologické sily, ktoré vytvárajú interakcie
medzi členmi skupiny a utvára sa atmosféra, ktorá ovplyvňuje prácu v
skupine a tiež ovplyvňuje členov skupiny. Takýto proces nazval Lewin
(1935, 1936) skupinovou dynamikou, ktorá môže viesť k zmene
správania sa a k zmene prežívania členov skupiny. Začínať hodinu
naladením na jednotnú nôtu, vybrať si techniku prelomenia ľadov (milo
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každého privítať na hodine), aby hodina prebiehala v prijateľnej interakcii,
je základom interakčného pôsobenia. No a následne až správnym
riadením sa prejaví sila a energia skupiny. Správne riadiť sa dá naučiť, i
keď je to veľké umenie.
Zážitkovosť vo vyučovaní telesnej a športovej výchovy pracuje
s procesom navodzovania takých pocitov, ktoré vyvolávajú pozitivitu a aj
neskôr v spomínaní a v reflexii vyvoláva príjemné pocity a pocity hladu po
týchto činnostiach. Optimálne naladenie na prácu, zaujímavý obsah,
aktivita každého žiaka v intenciách jeho schopností, v spolupráci so
spolužiakmi, s ktorými chce pracovať a chce komunikovať; s učiteľom,
ktorý sa žiakom venuje, dovolí im baviť sa medzi sebou, od ktorého cítia
záujem a ústretovosť, je určite prevenciou porušovania disciplíny,
nevhodného správania a vyvolávania konfliktov, čo všetko spoločne
vytvára dobrú klímu pre vyučovanie, ktorá sa bude vyznačovať aktivitou
a angažovanosťou a možnosťou prejavenia sa žiakov.
Kirchner (2009) tvrdí, že na emóciách závisí, ako silný bude odtlačok
konkrétnej situácie, ktorý sa uchová v našom vedomí a podvedomí,
a tiež, či to bude človek vnímať kladne alebo záporne. Intenzívne
prežívanie prinášajú situácie, ktoré nie sú pre neho obvyklé, sú pre neho
nové, ktoré predostierajú nejaké výzvy.
Učiteľ by mal tieto poznatky šikovne aplikovať pri emočnej
synchronizácii so svojimi žiakmi, aby mohol konštruktívne jednať. Ak sa
učiteľ zladí s náladami svojich žiakov, alebo dokáže nenásilne preniesť
náladu žiakov do svojho rytmu, potom by mala komunikácia prebiehať
v jednotnej emočnej sfére a bez zábran. Hatfield, Cacioppo a Rapson
(1993) považujú túto schopnosť za charakteristickú vlastnosť dobrých
vodcov, ktorí sú schopní ovplyvňovať druhých.
Enkelmann (1998) tiež zdôvodňuje, že ten, kto vie ľudí nadchnúť,
nemusí používať donucovanie. Učiteľ vo svojom postavení má tzv. „viacej
moci“, ktorá mu dáva viacej sily a jeho emócie sú tie, ktoré by mali byť
prevažujúce a prenášať sa na druhých, i keď tých druhých – žiakov – je
nepomerne viac. Toto však neznamená, že učiteľovi sa v každej
cvičebnej skupine podarí vytvoriť prijateľné vzťahy pre obidva póly
(učiteľa a žiakov). Ako uvádza Peráčková (2001), je to podmienené
prechodom a lámaním sa cez vnútorné podmienky každej individuality
zúčastňujúcej sa výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj rôzne
„poprepletanými“ interakčnými vzťahmi, ktoré musí vnímať, dešifrovať
a usmerňovať hlavne učiteľ. Výhodu, ale niekedy aj nevýhodu vidí
autorka v tom, že žiaci prispôsobujú svoje správanie prostrediu, kde
vyučovací proces prebieha a vzťahom, s ktorými sa žiaci na vyučovaní
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stretávajú. „Optimálne interpersonálne vzťahy medzi žiakmi a učiteľom
môžu maximalizovať výkonnosť cvičebnej skupiny, a naopak, slabé
interpersonálne vzťahy môžu hendikepovať výkonnosť cvičebnej
skupiny,“ (Peráčková, 2001). Preferencie vplývajú na mnohé aspekty
života a zahrňujú aj sociálne vzťahy, to si musí učiteľ vo svojom pôsobení
uvedomovať.
Učiteľ si musí uvedomiť, že každá jeho komunikácia so žiakom
(vysvetľovanie, argumentácia, presviedčanie, inštrukcia, upozorňovanie,
riešenie problémov ap.) je modelom správania sa a výchovnou metódou,
pretože je sledovaná ostatnými žiakmi a môže sa stať dobrým zážitkom,
alebo aj veľmi nepríjemným zážitkom. Ciele na vyučovaciu hodinu si
učiteľ stanovuje na základe svojho plánu a na základe toho, čo chce
žiakov na vyučovaní naučiť, no spôsob, akým chce dospieť k cieľu zvolí
taký, ktorý kladie dôraz na prepojenie rozumu, srdca a tela, aby vznikla
skúsenosť, ktorá vedie k pozitívnym pocitom, k pozitívnej zmene,
k narastaniu sebavedomia a v neposlednej miere aj k samostatnosti pri
vykonávaní pohybových činností (bez potreby priamej pomoci učiteľa pri
cvičení). Učiteľ vytvára také situácie, pri ktorých žiaci prežívajú svoje
pôsobenie na hodine ako odraz ich rôznych vzťahov k tomu, čo im
vyučovanie prináša. Peráčková (2011) vo svojom príspevku zdôrazňuje,
že umenie učiteľovej práce je vzbudiť záujem o cvičenie a pohotovosť
k učeniu. Jeho umenie je aj to, ako vie pracovať so žiakmi a regulovať
energiu žiakov, ako vie vytvoriť primeranú pracovnú kreatívnu a emotívnu
klímu, ako vie zabezpečiť emotívne naladenie na vyučovací proces, ako
vie spoznať svojho žiaka, ako vie získať prehľad o jeho vnútre, aby vedel
úspešne ovplyvňovať žiakovu motiváciu žiaducim smerom a pripraviť tak
príjemné prežívanie hodín telesnej a športovej výchovy. Mnohorakosť
zmien, ktoré sa striedajú vo vyučovaní zabezpečuje množstvo
emocionálnych zážitkov. Telesná a športová výchova je o pohybe. Pohyb
je zmena, pohyb je život, pohyb je základná potreba človeka, pohyb je
zážitok, pohyb je riziko, pohyb je dobrodružstvo.
V každom prípade je potrebné dopriať žiakom vždy prijateľné
prežívanie telesného pohybu, aby sa z toho stal príjemný zážitok. Vieme,
že niekedy je aktuálne prežívanie telesného pohybu nie vždy celkom
príjemné (únava a myšlienka neschopnosti ďalšieho pokračovania vo
výkone, pichanie v boku, nepríjemné pocity pri dýchaní, bolesti svalov
a pod.), no po skončení telesnej záťaže prichádza príjemný zážitok. Do
mozgu sa uvoľňujú endorfíny, hormóny šťastia, ktoré prinášajú mozgu
pokoj a rovnováhu a spôsobujú dobrú náladu a pocity šťastia. Inokedy
len pocit z toho, že človek urobil niečo pre svoje zdravie je príjemný,
alebo pocit z toho, že sme niečo pohybovo dokázali, je uspokojujúci.
Pohybová aktivita vplýva na psychickú pohodu.
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Prežívanie telesného pohybu je úzko spojené s telesnosťou, pretože
pohybové aktivity sa vykonávajú pomocou vlastného tela (Kirchner,
2009). Každý je citlivý na svoje telo, pretože telo je jeho identita
(Peráčková, 2001). Je potrebné, aby každý žiak mohol robiť také
pohybové aktivity, ktoré sú zvládnuteľné pre jeho telo, schopnosti
a zručnosti, ktorými v danom čase disponuje. Ak sú žiakovi ponúkané
aktivity, ktoré sú pre neho nezvládnuteľné, len málokedy to vyvolá u neho
záujem o ich vykonávanie, pretože to neumožňuje pre neho prežívanie
úspechu. Žiak prežíva neúspech v pohybových aktivitách oveľa horšie
ako neúspechy v kognitívnej oblasti. Telo je pre človeka inštitúciou
vlastnej identity, preto sa žiaci snažia vyhýbať demonštrácii vlastnej
neschopnosti a neúspechu. Je veľmi dôležité, aby každý žiak dosahoval
úspech, úspech v jeho individuálnom prežívaní a podaní, čo môže byť
napr. dobehnutie vytrvalostného behu bez uvažovania o najlepšom čase
v rámci cvičebnej skupiny. Úspech charakterizuje Plamínek (2006) ako
stav dosahovania stanovených cieľov. Zážitok úspechu, či neúspechu
značne ovplyvňuje motiváciu na výkon (Janoušek, 1987; Grác, 1991).
Učiteľ sa nesmie báť prejavovať city vo vyučovaní a má viesť aj žiakov
k prejavovaniu emócií na hodine. Spätná väzba s pozitívnym
posilňovaním a úprimnou chválou toho, čo za pochvalu stojí, je základom
každého vyučovacieho procesu. Ak nevie učiteľ nájsť vo vyučovacom
procese nič, čo by stálo za pochvalu, nech sa zamyslí hlavne nad sebou,
pretože to nie je chyba žiakov, ale hlavne jeho.
Pre zážitok je podstatná podmienka aktívnej účasti a spolupodieľania
sa na činnosti. Ďalšie faktory, ktoré vplývajú na kladné zážitky v telesnej
a športovej výchove, sú podľa nás aj tieto:
V emocionálnej oblasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Správne navodená príjemná, neohrozujúca a tvorivá klíma.
Emocionálna zainteresovanosť všetkých žiakov na cvičení.
Objektívne a spravodlivé hodnotenie učiteľa.
Zapojenie samotných žiakov do sebahodnotenia a hodnotenia.
Venovanie pozornosti každému jednému žiakovi (čo i len chvíľu).
Sila kolektívu a vzorov v triede.
Kooperatívne správanie.
Empatické porozumenie.
Pomoc pri riešení problémov, facilitácia.
Autentický učiteľ (neskrývať sa za rolu a masku).
Kongruencia (súlad medzi realitou prežívania a postojom k realite)
Ohľaduplnosť a rešpekt k žiakom, tiež viera v ich schopnosti.
Nepodmienené pozitívne prijatie žiaka.
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14. Plnenie požiadaviek svojich aj žiakov.
15. Spätná väzba s pozitívnym posilňovaním.
16. Úsmev na perách učiteľa aj žiaka.
V kognitívnej oblasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Variabilnosť príprav učiteľa na vyučovanie.
Vhodne vybraný obsah vyučovania.
Vysvetľovanie zaujímavým a aj vtipným spôsobom.
Dostatok demonštračného materiálu.
Otázky a reakcie žiakov na preberaný obsah.
Spoločné úlohy v skupine, iné medzi skupinami a prezentácia
skupinových úloh.

Vo využívaní didaktických metód a foriem organizácie žiakov vo
vyučovaní:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Heuristické, objavné metódy.
Problémové vyučovanie.
Využívanie hier a súťaží.
Zmena didaktických foriem v priebehu vyučovania.
Zmeny v členení kolektívu triedy pri cvičení.
Osobný rozvoj prostredníctvom skupinovej didaktickej formy.

Efektívni učitelia sú „orientovaní na žiakov“. Venujú pozornosť
osobnosti žiaka viac ako okoliu. Sú citliví a empatickí. Efektívni učitelia
majú pozitívny názor na žiakov, s ktorými pracujú, vytvárajú svoje
učiteľsko-triedne spojenectvá, vytvárajú dôverný pracovný vzťah,
prehlbujú kvalitu bezprostrednosti vzájomného vzťahu, prežívajú hlbšie
situácie vo vyučovaní, nechajú prúdiť pocity svoje aj žiakove bez zábran,
nepodmienene pozitívne prijímajú žiaka, čím mu umožňujú prežívať
emócie bez zábran.
Vyskúšajte sa:
Čo môže byť zážitok v telesnej a športovej výchove?
Popíšte vznik emocionálnych zážitkov v telesnej a športovej výchove.
Popíšte silu skupinového zážitku.
Čo znamená prenos emócií, emočné spojenie, emočná
synchronizácia ?
5. Charakterizujte prežívanie telesného pohybu.
6. Charakterizujte niektoré faktory, ktoré ovplyvňujú kladné zážitky
v telesnej a športovej výchove v emocionálnej oblasti, v kognitívnej
oblasti a vo využívaní didaktických metód a foriem organizácie žiakov
vo vyučovaní.
1.
2.
3.
4.
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2.6 Bezpečnosť vyučovania telesnej a športovej výchovy
a prvá pomoc
2.6.1 Bezpečnosť vyučovania
Výchovno-vzdelávací proces v telesnej a športovej výchove prebieha
za určitých spoločensko-ekonomických, priestorových a materiálnych,
personálnych, právnych a klimatických podmienok, ktoré významne
ovplyvňujú úroveň realizácie a výsledky telovýchovného procesu. Popri
tom však treba uviesť, že rozhodujúcim pre realizáciu učiva je učiteľ TV,
ktorého odbornosť a záujem určujú priamy stupeň využitia daných
podmienok vo vyučovacom procese. Rozvoj kompetencií žiaka vo vzťahu
k hlavným cieľom predmetu v rámci ISCED 2 sa uskutočňuje
prostredníctvom obsahu v 4 hlavných moduloch. Otázky bezpečnosti
pri cvičení sú najmä súčasťou modulu Zdravie a jeho poruchy. Tento
modul zahŕňa aj poznatky o význame zdravia pre jednotlivca a pre
spoločnosť ako aj o všeobecných zásadách prvej pomoci a
bezpečnosti pri športovaní, ďalej poznatky o prevencii pred
civilizačnými, neinfekčnými a nešpecifickými chorobami, o prevencii pred
drogovými závislosťami látkovými a nelátkovými a ďalšími rizikovými
faktormi porúch zdravia a spôsobu života.
Neoddeliteľnou súčasťou didaktiky telesnej a športovej výchovy je
dôsledné dodržiavanie bezpečnosti a úrazovej prevencie v školskej,
ale aj v mimoškolskej telesnej výchove. Právne sa určujú povinnosti,
ktoré pre učiteľa vyplývajú z Občianskeho zákonníka. Jednotlivé zákony
a doplňujúce vykonávacie predpisy, s ktorými sú vyučujúci i vedenie
školy pravidelne oboznamovaní, vytvárajú právne základy pre školskú
činnosť (Platná legislatíva viď zoznam odporúčanej literatúry).
Vo všeobecnosti platí zásada, že „Učiteľ nesmie svojím konaním
dostať žiakov do takých podmienok, kde by bolo ohrozené ich
zdravie“. Pri cvičení a v priebehu celého telovýchovného procesu
zodpovedá za bezpečnosť žiakov. V prípade úrazu, zranenia žiakov sa
zisťuje miera porušenia zodpovednosti učiteľa.
Bezpečnosť pri vyučovaní zabezpečuje učiteľ svojou prítomnosťou
po celý čas vyučovacej hodiny, dôsledným uplatňovaním obsahu
učebných osnov, premyslenou a účelnou organizáciou práce,
používaním adekvátnych vyučovacích metód a foriem, vydávaním
presných a zreteľných povelov na riadenie činnosti, vysvetľovaním a
dôsledným uplatňovaním zásad bezpečnosti pri práci v rôznych
podmienkach telovýchovného procesu, sústavným overovaním
bezpečnosti a funkčnosti náradia pred jeho používaním a zreteľným
označením poškodeného náradia a náradia nezodpovedajúceho
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technickým normám. Ak nastane úraz, okamžite poskytne učiteľ prvú
pomoc, zabezpečí lekárske ošetrenie, oznámenie rodičom a napíše
záznam o úraze. Žiaci používajú na hodinách zodpovedajúci cvičebný
úbor, ktorý zodpovedá zásadám bezpečnosti a hygieny telovýchovnej
činnosti.
Za školský úraz sa považuje také poranenie, ktoré je dôvodom
neprítomnosti žiaka v škole najmenej 3 dni (okrem dňa úrazu). Záznam
o úraze spisuje pracovník, ktorý vykonával v mieste úrazu pedagogický
dozor. Záznam musí byť vyhotovený do 4 dní od úrazu. Vyšetrovania
príčin úrazu sa zúčastňuje riaditeľ školy, pedagogický pracovník,
bezpečnostný technik a zákonný zástupca žiaka. Aby sa úraz mohol
odškodniť, musí zákonný zástupca doručiť škole posudok ošetrujúceho
lekára s uvedením výšky bolestného. Na úrazy sa vzťahuje ustanovenie
Poistnej zmluvy č. 378008 z r. 1994 (Melicher, In: Antala a kol., 2001).
Pri každom úraze sa vypĺňa pre poisťovňu záznam o úraze, kde sa
rozoberá príčina a zdroj úrazu. V prípade, že sa zistí zanedbanie
bezpečnostných predpisov a pravidiel Poriadku úrazovej zábrany
v telesnej a športovej výchove, športe a turistike (platný v SR od
1.1.1991) a pri dokázanom úmyselnom zavinení druhou osobou, sa
uplatňuje regresné konanie. Z tohto dôvodu by mal každý účastník
telovýchovnému procesu dokonale poznať svoje povinnosti. Pri ich
dodržiavaní sa znižuje možnosť úrazu na minimum.
Pravidelné každoročné štatistické spracovávanie úrazovosti na
školách v SR dokazuje, že k úrazom veľmi často dochádza pričinením
inej osoby (spolužiaka, učiteľa), a to aj v priestoroch chodby a chodníka
pri presune na/z hodiny. Preto je požiadavka bezpečnosti významným
faktorom zasahujúcim do organizácie, obsahu a metód práce vo
vyučovacom procese. Len dobrou spoluprácou učiteľa a žiakov na
hodinách TV sa dajú dodržiavať zásady bezpečnosti prevádzky.
Medzi hlavné zásady bezpečnosti telovýchovného procesu
a protiúrazovej prevencie podľa Libu (1996) patria:
•
•
•

každý vyučujúci sa musí oboznámiť s platnými bezpečnostnými
smernicami a prevádzkovými zásadami (neznalosť neospravedlňuje),
učiteľ musí byť na mieste telovýchovného procesu 15 minút pred jeho
začiatkom, ďalej zodpovedá za bezpečný presun žiakov a celú
organizáciu hodiny svojou stálou prítomnosťou na nej,
pri zabezpečovaní pedagogického dozoru, hlavne pri zložitejších
presunoch, nesmie byť v jednej skupine viac než 25 žiakov,
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pri kúpaní na vyhradených, výrazne vyznačených priestoroch nesmie
byť v jednej skupine viac než 10 žiakov, pričom by sa každá skupina
mala rozlišovať farebnou čiapkou. Pred vstupom do vody sa
schladzujeme postupne a nikdy neskáčeme do vody s neznámou
hĺbkou,
pri plaveckom výcviku si počet žiakov určuje učiteľ podľa daných
podmienok pre výcvik,
pri lyžiarskom výcviku by malo byť v družstve 10 -15 členov podľa
stupňa lyžiarskej dokonalosti,
v neznámom teréne sa vždy pohybujeme opatrne, disciplinovane
a dodržiavame pokyny vedúceho,
pred každým cvičením prekontrolujeme stav, bezpečnosť náradia
a náčinia, vhodnosť cvičebného odevu a obuvi. Všetky zistené
zásady musíme odstrániť, v opačnom prípade nesmieme
telovýchovný proces začať alebo v ňom pokračovať (skontrolovať
náušnice, retiazky, prstene, hodinky, nechty, spony vo vlasoch,
piercingy (zalepiť lepiacou páskou), atď.),
z blízkosti cvičebného, hracieho priestoru musíme odstrániť všetky
nebezpečné predmety,
všetky cvičebné a hracie plochy musíme udržiavať vždy v dobrom
technickom stave, zabezpečovať pravidelné opravy a údržby
(Revízna správa o stave telovýchovného náradia a zariadenia platí 1
rok a musí sa bezpodmienečne vyžadovať v písomnej forme od
riaditeľstva školy, ktoré zabezpečí príslušného odborníka/firmu),
vo všetkých telovýchovných objektoch dodržiavame zásady hygieny
TV procesu,
na riadnom TV procese sa nesmie zúčastňovať chorý,
rekonvalescent alebo zranený žiak (TV podľa zaradenia do
zdravotnej skupiny),
nikdy nezabúdame na dokonalé rozohriatie a rozcvičenie,
na TV procese sa nikto nesmie zúčastňovať pod vplyvom
návykových a zakázaných (dopingových) látok,
z TV procesu musí byť vyradený žiak, ktorý nedodržiava denný režim
a vhodnú životosprávu (zimné a letné kurzy, školy v prírode, výlety,
športové sústredenia a iné),
na plánovanú činnosť a pohybový výkon by mal byť žiak vždy
dostatočne v každom smere pripravený,
u žiakov neustále upevňujeme zmysel pre disciplínu a poriadok,
žiak nesmie preceňovať svoje schopnosti, najmä vo voľnej prírode,
všetky činnosti žiaka musia byť organizačne veľmi dobre premyslené,
žiakov pri činnosti neustále sledujeme a bezpečne usmerňujeme,
dokonale si osvojujeme dopomoc a záchranu ako súčasť
požadovaných cvičení (dopomoc pri súťažiach nie je povolená!),
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každé cvičenie doplníme správnou ukážkou a vysvetlením vplyvu na
organizmus žiaka,
každý žiak musí byť riadne oboznámený s pravidlami hier
a dodržiavať ich,
nesmie byť zaradený do súťažného družstva bez dostatočnej úrovne
zvládnutia techniky a taktiky hry, môže zraniť seba samého alebo
spoluhráča/spolužiaka,
žiakov
vedieme
k dodržiavaniu
pravidiel,
k
fair
play
a k slušnému/gentlemanského vystupovaniu,
každý učiteľ musí ovládať zásady prvej pomoci a musí ju zodpovedne
poskytnúť (podľa požadovanej normy riadne vybavená lekárnička
musí byť umiestnená na prístupnom mieste).

Liba (1996) predkladá nasledovné metodické odporúčania pre
učiteľov:
•
•
•
•
•
•
•

oboznámiť sa s bezpečnostnými smernicami,
pred začatím vyučovacej jednotky skontrolovať stav potrebných
materiálnych a priestorových podmienok,
voliť primerané učivo v súlade s učebnými osnovami a možnosťami
žiakov,
premyslieť organizáciu žiakov na hodine, rozmiestnenie náradia
a náčinia, voliť správne didaktické postupy a metódy,
byť stále prítomný na hodine,
poskytnúť pomoc a záchranu (sám, prípadne prostredníctvom
povereného žiaka),
pri úraze okamžite poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc.

Podľa Chromíka (1993) je učiteľ telesnej a športovej výchovy
v prípade úrazu právne chránený ak:
•
•
•
•
•

postupuje podľa vypracovaných plánov (volí obsah zaradený
v príslušnom ročníku, volí odporúčané metodické postupy, efektívne
formy a veku primerané zaťaženie),
pozná zdravotný stav žiakov a pri cvičení naň prihliada,
urobil bezpečnostné opatrenia – preveril vhodnosť priestorov
cvičenia, stav náradia a náčinia, presvedčil sa o vhodnosti vodnej
nádrže, teplote vody, o vhodnosti oblečenia, obuvi a výstroja žiakov,
zabezpečil pri cvičení pomoc a záchranu,
zabezpečil komisionálnu bezpečnostnú previerku a zabezpečil z nej
záznam,
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pri vedení žiakov v horách sa pohyboval po vyznačených cestách,
ktoré sám pozná, rešpektuje orientačné tabule, miestne vyhlášky
a pod., zvolil primeraný počet žiakov v skupine (ak sa náhle zmenia
podmienky, upustí od naplánovanej úlohy),
volí bežne odporúčanú organizáciu výcviku, pochodu, cvičenia,
dal presné a jasné pokyny žiakom (vedúcim družstiev) a trvá na ich
dodržiavaní,
bez meškania oznámi riaditeľovi školy mimoriadne okolnosti.
Najčastejšie príčiny a zdroje úrazov:
Žiak:

•
•
•
•
•
•
•
•

nízka úroveň aktivácie žiaka - nedostatočná aktívna reakcia žiaka na
podnety učiteľa (princíp aktívnej odpovede žiaka),
chybná životospráva (málo spánku, nesprávna výživa, fajčenie atď.),
nesprávny a nedostatočný nácvik (slabá kondícia, únava, klesá
koordinácia a výkonnosť),
nedostatočné rozcvičenie,
nedisciplinovanosť a precenenie svojich síl,
úmyselné porušenie pravidiel,
cvičenie v chorobe alebo počas rekonvalescencie,
nízka úroveň morálky, nečestné až zákerné súťaženie.
Učiteľ:

•
•
•
•
•
•

porušenie základných fyziologických a zdravotníckych pravidiel
(postupnosť, primeranosť, individuálny prístup, umožnenie účasti
chorých žiakov),
zlá organizácia a metodika nácviku,
nesprávna pomoc pri cvičení a nedodržanie zásad záchrany cvičenca
pri cvičení,
nesprávne rozhodovanie pri hrách (pripustenie tvrdej hry, netrestanie
nedovolených zákrokov),
zlá organizácia súťaží a turnajov i ďalších podujatí organizovaných
v rámci záujmovej TV,
podceňovanie pravidiel úrazovej zábrany.
Telovýchovné objekty:

•
•

šmykľavý, nerovný, hrboľatý terén (klzká podlaha telocvične, zlá
kvalita ľadovej plochy, neudržiavaná trávnatá plocha, atď.),
predmety v blízkosti hracej plochy,
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nekvalitné vetranie, vykurovanie, osvetlenie,
zlý terén v prírode (zľadovatený sneh, skryté prekážky, ostré
predmety vo vode atď.).
Náradie – výstroj/výzbroj:

•
•
•
•

zlý technický stav konštrukcií náradí,
prehustená, ťažká, objemovo veku neprimeraná lopta,
nevhodná obuv a úbor,
zlý technický stav bezpečnostného viazania na lyžiach, zlé
nastavenie, bez brzdiaceho zariadenia.

Záchrana, sebazáchrana a dopomoc – sú významnými činnosťami
pri prevencii úrazov v škole.
Záchrana – je zaistenie cvičenca pred možným úrazom pri
neúspešnom zvládnutí nacvičovaného pohybového tvaru alebo
pohybového aktu. Spôsob poskytovania záchrany je určený charakterom
techniky cvičenia. Poskytuje sa bez pomôcok, pomocou rúk alebo
s pomôckami vo forme rôznych záchranných pásov. Záchrana bez
pomôcok je pri súťažiach dovolená).
Sebazáchrana – Šebrle (1995) rozumie pod sebazáchranou
zabránenie možnému úrazu pri neúspešnom cvičení vlastnou účelnou
akciou cvičenca. Technickým princípom sebazáchrany je zabránenie
pádu vhodným zoskokom alebo modifikáciou nebezpečného pádu
v relatívne bezpečný (spomalenie a stlmenie pádu do vhodnej polohy,
resp. zabezpečeného priestoru a pod.).
Dopomoc – je pomoc učiteľa žiakovi pri nácviku nového cvičebného
tvaru alebo zostavy. Cez nadľahčenie, pridržanie, spomalenie, pomôže
žiakovi pri uvedomovaní si priestorových a časových parametrov
správneho pohybu. Nesmie sa ale stať súčasťou novovytvoreného
pohybového návyku. Učiteľ musí mať schopnosť odhadnúť moment, kedy
treba pri nácviku prejsť od dopomoci k záchrane. Dopomoc pri súťažiach
nie je povolená.
Mechanizmy úrazov
Zatiaľ čo pri analýze príčin zisťujeme vyvolávajúci faktor, pri určovaní
mechanizmu poranenia hodnotíme priebeh úrazového deja. Poradie
podľa frekvencie:
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a) Nechcený pád má príčinu ako vo vplyve súpera, tak aj vinou
terénu, zlyhaním pohybu alebo nepredvídanou vonkajšou udalosťou.
Prevencia tohto mechanizmu je vo všeobecných zásadách - v správnom
pripravení cvičenca (rozcvičenia, dodržanie zásady nárastu kvality a
kvantity ako v cvičebnej jednotke, tak aj dlhodobo), správnej voľbe
prostredia i dodržiavaní poriadkov a pravidiel.
b) Úder je výsledkom konfliktu s druhou osobou, keď táto je v
pohybe aktívna a poranený pasívny (ale tiež môže byť aktívny). Vzniká
ako súčasť hry - šľapák pri futbale, úder lakťom pri hádzanej alebo
basketbale, nárazom pri aktivite - hlavičkový súboj, ale aj pri bodyček zrážka s protivníkom v úmysle ho zastaviť. Významnú úlohu v tomto
mechanizme zohráva úder náradím alebo náčiním, najmä tam, kde sa
používa pevné náradie. Typické je zasiahnutie pukom alebo hokejkou,
tenisovou loptičkou, ale môže sa prejaviť aj dôsledok úderu bežnou
loptou. Napríklad opakovaná hlavička mokrou loptou môže vyvolať
mikrotraumy, ale aj traumy. S touto výnimkou sa však stretávame iba
zriedka ako súčasť hry, inak ide vždy o porušenie pravidiel alebo
metodiky. Niektorí autori používajú ako osobitnú skupinu úrazových
mechanizmov zrážku s protihráčom či spoluhráčom.
c) Náraz - má podobný mechanizmus aj dôsledky ako úder.
Väčšinou sa stretávame s nárazom do zariadenia, steny, mantinelu,
bránkovej tyče alebo inej pevnej hmoty.
d) Chcený pád - stretávame sa s ním hlavne pri volejbale (rybička),
hádzanej (streľba v páde), futbale (skok po lopte pred bránkou), ale je to
aj každý závodný skok v atletike - diaľka, výška i skok o žrdi. Treba voliť
správny cvičebný terén a ochranné prostriedky (chrániče lakťov
a kolenačky). Rozumná výchova v oblasti zvládnutia uvedených
mechanizmov dokáže výrazne ovplyvniť počet pádov, kvalitu a kvantitu
ich dôsledkov. Preto je potrebné vo všetkých stupňoch pohybovej
výchovy začleňovať práve nácvik zvládnutia pádov.
Bezpečnostné pravidlá správania na lyžiarskom výcviku, ktoré sú
súčasťou Poučenia o bezpečnosti na lyžiarskych kurzoch
a) Pred odchodom na ZTS (zimné telovýchovné sústredenie =
lyžiarske výcviky a iné zimné športové akcie) učitelia TV vykonajú
inštruktáž o bezpečnosti a ochrane zdravia pre všetkých zúčastnených
(pre žiakov, ale i pre inštruktorov a pod.).
b) V inštruktáži sa zamerať na spôsob správania sa na ZTS vôbec,
správania sa v dopravných prostriedkoch, zakázať požívanie
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c) Po príchode na miesto oboznámiť žiakov s bezpečnostnými
predpismi a domovým poriadkom objektu (chata a pod.), žiak následne
potvrdí svojím podpisom, že bol riadne poučený a že sa bude správať v
súlade s bezpečnostnými predpismi.
d) Bezpečnosť samotného výcviku zaistiť tak, aby kvalifikovaní
inštruktori dodržiavali metodiku výcviku, program, učebné osnovy a
organizáciu výcviku.
e) Lyžovanie vyžaduje fyzickú zdatnosť a obratnosť, terén sa volí
podľa lyžiarskych schopností žiakov; náročnosť a obťažnosť trate je v
každom lyžiarskom stredisku vyznačená; vysokú úroveň zdatnosti
vyžaduje napr. lámavá kôra snehu, čerstvý sneh - prašan, mokrý sneh a
pod.; takémuto povrchu je potrebné prispôsobiť rýchlosť jazdy; veľké
nebezpečenstvo prináša so sebou lyžovanie za hmly a pri tzv. difúznom
svetle, v oboch prípadoch je nevyhnutná zvýšená ostražitosť.
f) Na lyžiarskych tratiach a terénoch je nutné sa správať tak, aby
jednotlivci neohrozovali seba, ale ani ostatných lyžiarov.
g) Po zaradení do družstiev inštruktori osobne skontrolujú výstroj a
zabezpečenie vypínacej sily bezpečnostného viazania, brzdy, poistné
remene, alebo šnúrky.
h) Účastníci ZTS sú povinní disciplinovane sa správať na vlekoch a
lanovkách.
i) Poučiť žiakov o subjektívnom a objektívnom nebezpečenstve v zime
na horách, o pohybe v horskom teréne, o nebezpečenstve lavín, počasia
a pod., vrátane informácií a upozornenia Horskej služby, ktoré sú
povinní rešpektovať.
j) Účastníci ZTS nemôžu opustiť priestory výcviku a ubytovní bez
povolenia vedúceho ZTS.
k) Žiak musí plniť aj ostatné príkazy, resp. zákazy vedúceho ZTS,
inštruktora a pod.
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Zásady úrazovej zábrany pri lyžovaní
Možnosť úrazu pri lyžiarskom výcviku nemožno úplne vylúčiť.
Mnohým úrazom však možno predísť dodržiavaním zásad úrazovej
zábrany. Na základe dlhoročných skúseností, sledovaní atď. boli
stanovené tieto hlavné zásady.
Cvičiteľ pri lyžiarskom výcviku je povinný:
1. preveriť, či účastníci výcviku majú súhlas lekára k aktívnej činnosti,
vylúčiť z výcviku po vyjadrení lekára účastníkov s nedoliečenými
úrazmi a rekonvalescentov,
2. poučiť účastníkov výcviku o zásadách úrazovej zábrany,
3. nepripustiť účastníka k výcviku bez predpísaného výstroja a výzbroje
a priebežne ich kontrolovať, vyžadovať bezpečnostné viazanie a
dbať na správne nastavené poistné hodnoty,
4. dodržiavať správny metodický postup a zásady výcviku, najmä pokiaľ
ide o výber terénu vzhľadom na lyžiarsku úroveň a psychický stav
účastníkov,
5. dodržiavať zásady pobytu na horách v zime a predchádzať všetkým
prípadom subjektívneho a objektívneho nebezpečenstva,
6. dodržiavať pravidlá pre užívateľa zjazdových a bežeckých tratí a dbať
na pokyny členov HS a ďalších verejných činiteľov,
7. poučiť účastníkov o správaní sa na vlekoch a lanovkách a oboznámiť
sa s bezpečnostnými predpismi pre používateľov týchto zariadení,
8. dbať na bezpečnosť účastníkov pri hromadnej preprave ako počas
prepravy, tak pri ceste na chatu a späť,
9. venovať zvýšenú pozornosť pri výcviku v hlbokom snehu, v snehu
pokrytom kôrou, na zľadovatenom snehu, za zníženej viditeľnosti a
pod,
10. ovládať zásady prvej pomoci a o každom poranení upovedomiť
vedúceho zájazdu, lekára a spísať protokol.
Pri vlastnom lyžiarskom výcviku, ak ho vedie jedna dospelá osoba,
počet lyžiarov nesmie prekročiť 15, čo je stanovené smernicou č.
2/2009-R podľa novely č. 224/2011 o organizácii výletov, exkurzií
a výcvikov a Vyhláškou č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
Zásady úrazovej zábrany pri plávaní
Bezpečnosť pri výučbe plávania je prvoradou povinnosťou učiteľa. V
základnom plávaní musíme dodržiavať tieto zásady (v súlade so
smernicou č. 6/2009 – R z 22.4.2009 „o organizovaní plaveckého
výcviku žiakov ZŠ“):
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Lekárska kontrola cvičencov pred začiatkom výučby.
Písomný súhlas rodičov (vždy povinný).
Bezpečnosť miesta výučby a jeho preskúmanie, najmä ak ide o
prírodné kúpalisko.
Oboznámiť žiakov s hygienickými a bezpečnostnými zásadami.
Metodická postupnosť pri výučbe a zodpovedajúce zaťaženie podľa
veku a podmienok.
Všetci učitelia a inštruktori musia ovládať pomoc unavenému
plavcovi, záchranu topiaceho sa a prvú pomoc (resuscitáciu).
Dodržiavať disciplínu žiakov a ich kontrola pred a po hodine výučby.
Pozornosť učiteľa na prejavy žiakov - únava, podchladenie.
Zabezpečiť bazény záchranárskymi pomôckami (záchranárske pásy,
tyče, kruhy, hranoly).
Rešpektovať vekovú a výkonnostnú diferenciáciu žiakov.
Prísne dodržiavať normy o počte cvičencov na jedného učiteľa. Nie
viac ako 10 detí na jedného učiteľa.
Dodržiavať výšku hladiny pre základný plavecký výcvik (1,2 m).
Učiteľ venuje sústavnú pozornosť žiakom pri výučbe.

Nižšie uvádzame tzv. „Plavecké desatoro“, ktoré je nutné dôsledne
dodržiavať predovšetkým u malých detí:
1. Deti sa musia pred vstupom do bazénu osprchovať studenou vodou,
aby nešli rozohriate do vody.
2. V krytých aj otvorených bazénoch s prihrievanou vodou sa musia
deti celé starostlivo umyť teplou vodou. Sklenené fľaštičky so
šampónom alebo mydlom sa nesmú do kúpeľov nosiť, lebo pri ich
rozbití hrozí nebezpečenstvo úrazu.
3. Dve až tri hodiny pred plaveckým výcvikom nemajú deti jesť, lebo
plný žalúdok je pri plávaní nežiaduci.
4. Ak je dieťa choré, nemôže sa výcviku zúčastniť.
5. Je nutné, aby dieťa bolo vo vode neustále v pohybe, aby
neprechladlo.
6. Ak zistíme, že sa dieťa začína prechladzovať (trasie sa, má "husiu
kožu" a zmodrané pery), pošleme ho okamžite z vody zahriať sa
pohybom, teplou sprchou, poprípade v teplom športovom odeve
(tepláky).
7. Cvičenia, ktoré vedú k preťaženiu detského organizmu sú
nežiaduce.
8. Deti nemajú vyjadrovať radosť prílišným krikom a vyvádzaním a
hlavne nesmú volať zo žartu o pomoc.
9. Deti sa nemajú vo vode biť a vzájomne sa potápať; nemajú ich
potápať ani rodičia a ostatní pomocníci.
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10. Dieťa nesmie bez dovolenia opustiť miesto výcviku.
Úlohou učiteľa v telovýchovnom procese nie je len dodržiavať
zásady bezpečnosti, ale tiež vyvíjať maximálne úsilie pri vytváraní
vedomia zodpovednosti u žiakov za upevňovanie svojho zdravia, za
sebakritické hodnotenie vlastných schopností, za vlastnú bezpečnosť
a bezpečnosť
spolužiakov.
U žiakov
s vypestovaným
pocitom
zodpovednosti sa pri cvičeniach menej vyskytuje preceňovanie svojich síl
a tým sa znižuje aj pravdepodobnosť úrazov. Od 1. 1. 1991 platí v SR
inovovaný Poriadok úrazovej zábrany v ZTaŠ, turistike. Je záväzný pre
všetkých účastníkov i organizátorov telocvičných aktivít. Zdôrazňuje
povinnosti jednotlivých účastníkov telovýchovného procesu: učiteľov,
cvičiteľov, trénerov, žiakov, športovcov, rozhodcov, organizátorov,
lekárov, zdravotníkov.

2.6.2 Prvá pomoc
Prvú pomoc organizačne a spôsobom prevedenia delíme na tri
druhy: základnú prvú pomoc, zdravotnícku odbornú pomoc a
technickú prvú pomoc. Do základnej prvej pomoci patrí súbor
zdravotníckych úkonov a opatrení bez špeciálneho vybavenia. Zásahy sa
obmedzujú len na nevyhnutné, život zachraňujúce úkony. Zahŕňa aj
privolanie odbornej pomoci. Technická prvá pomoc odstraňuje vonkajšie
fyzikálne príčiny ohrozujúce život alebo zdravie postihnutého a
zabezpečuje základné podmienky na poskytnutie prvej pomoci. Na vode
prichádza obzvlášť do úvahy a predchádza prvej pomoci zdravotníckej.
Zjednodušene povedané to znamená vyslobodenie a transport topiaceho
sa alebo zraneného (napr. z vody na breh).
Postup pri poskytovaní základnej prvej pomoci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

posúdenie situácie
technická prvá pomoc
vyšetrenie postihnutého
privolanie odbornej pomoci, ak je nutná
poskytnutie prvej pomoci
dohľad
záznam informácií
odovzdanie postihnutého a informovanie rodičov
Výkony prvej pomoci zachraňujúce život:

1. vyslobodenie
2. zabezpečenie vhodnej polohy postihnutého a jeho častí
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spriechodnenie horných dýchacích ciest
umelá pľúcna ventilácia
nepriama masáž srdca
zastavenie krvácania
ošetrenie pneumotoraxu
stabilizácia zlomenín krčnej chrbtice
U každého postihnutého prednostne zisťujeme:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

stav vedomia
či dýcha
či nedošlo k zástave srdca
či silno nekrváca
či nie je v šoku
či nemá poranenú chrbticu
Základné pravidlá prevencie úrazov na vode:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

znalosť plávania
dobrá fyzická kondícia a zdravotný stav
používanie kvalitného nepoškodeného výstroja a výzbroje,...
znalosť splavovaného toku (prehliadka, sprievodca,...)
skupinové splavovanie
odhad vlastných možností a podmienok a pod.

Úrazy sú veľkým zdravotným rizikom pre našich školákov, ale aj
seniorov. Každoročne postihujú stovky chlapcov, dievčat, no najmä
staršie osoby. Pády nás sprevádzajú po celý život. Na rozdiel od detí,
ktoré si každý pád s radosťou či plačom užívajú a bezstarostne sa
zdvíhajú zo zeme a niekedy pád aj zámerne opakujú, aby si tento
príjemný (či nepríjemný) pocit znova užili, pre populáciu vyššieho veku je
zvýšené riziko pádu sprevádzané strachom a prípadný pád ich často
odkáže na pomoc iných. Napr. pád u seniorov podľa Kalvacha (2009)
znamená v 20-30% stredne ťažké alebo vážne zranenie, ktoré znižuje
prechodne, alebo trvale mobilitu a sebestačnosť seniora a zvyšuje riziko
predčasného úmrtia. S vekom exponenciálne narastá počet evidovaných
(ošetrených) poranení v dôsledku pádu. V pokročilých rokoch života
človeka sa postupne znižuje úroveň kondičných a koordinačných
schopností, popri tom tiež kvalita funkcie orgánov i regeneračná
schopnosť organizmu. Liečba úrazov, prípadne hospitalizácia je oveľa
dlhšia a nákladnejšia ako v mladšom veku. Preto kladieme najväčší
dôraz na prevenciu zranení. Minimálne 60% školských úrazov je možné
predchádzať alebo im zabrániť (Mosebach, 2002; Stündel, 2005). Väčší
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objem pohybovej aktivity by mal prispieť k zníženiu úrazovosti tejto
vekovej kategórie.
Prevencia úrazov detí je prioritou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky. Zvýšenie počtu hodín telesnej
a športovej výchovy na školách by malo plniť úlohu prevencie možných
školských úrazov. No najnovšie výskumy ukazujú, že len nepatrné
percento škôl si do Školského vzdelávacieho programu zvolilo tento
predmet. Dve hodiny povinnej školskej telesnej a športovej výchovy
nemôžu, podľa odborníkov, zabezpečiť zdravý vývoj detského
organizmu. Navyše, dnešné deti sa viac ako pohybovým aktivitám venujú
rôznym pasívnym a sedavým činnostiam. Následkom toho dochádza
u nich k zhoršeniu držania tela, skráteniu svalstva, svalovej disbalancii,
zhoršuje sa pohybová koordinácia, poklesla aj úroveň všeobecnej
pohybovej výkonnosti (najmä sily horných končatín, aeróbnej vytrvalosti
a koordinačných schopností), narastá počet detí s nadváhou a obezitou.
V tomto parametri kopírujú slovenské deti a mládež európsky trend.
Zdravotný stav mnohých detí dáva podnet k zvýšeniu starostlivosti
o nich. Mnohé výskumy sú alarmujúce: napr. výskum Berlínskej
univerzity skúmajúci 400 detí vo veku 9-12 rokov ukázal, že každé tretie
dieťa má poruchy držania tela a každé piate dieťa je obézne (Mosebach,
2002). Podľa iného výskumu športovo-motorická výkonnosť sledovaných
6-18-ročných detí sa za posledných 8 rokov znížila o viac ako 20%.
Štúdia Univerzity v Karlsruhe dokázala, že deti, ktoré denne športujú,
majú nielen menej úrazov, ale sú aj menej agresívne. Školy, ktoré sa
zapojili v Nemecku do projektu „Škola v pohybe“, zaznamenali menej
úrazov ako školy, ktoré v projekte neboli. Potvrdil sa tak predpoklad, že
zvýšením objemu spontánnej pohybovej aktivity sa zvýšila istota pohybov
detí a znížilo sa riziko úrazu (Petzold, 2006).
Problematike detskej úrazovosti nielen v školskom prostredí by sa
mala venovať ešte väčšia pozornosť najmä formou neustáleho
oboznamovania s novými platnými bezpečnostnými normami pri práci.
Dostatočnou informovanosťou nielen učiteľov, ale aj žiakov by sa dalo
často predchádzať úrazom v školách. Je len na učiteľoch, ako a do akej
miery dokážu oboznámiť žiakov s bezpečnostnými pravidlami, ktoré by
mali rešpektovať i vo svojom bežnom živote mimo školy.
Vybrané právne normy a predpisy súvisiace s bezpečnosťou
vyučovania a prvou pomocou
ZÁKON č. 245/2008 Z.z. „o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov“ (školský zákon) z 22. mája 2008.
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ZÁKON č. 37/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
ZÁKON č. 355/2007 Z.z. „o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia“ v znení neskorších predpisov, ustanovenie § 22 (telovýchovné
a športové zariadenia).
VYHLÁŠKA č. 320 MŠ Slovenskej republiky „o základnej škole“ z 23.
júla 2008.
VYHLÁŠKA č. 527 Ministerstva zdravotníctva SR zo 16. augusta 2007 „o
podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež“.
VYHLÁŠKA č. 525 Ministerstva zdravotníctva SR zo 16. augusta 2007 „o
podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia“.
VYHLÁŠKA č. 282 MŠ SR z 24. júna 2009 o stredných školách.
VYHLÁŠKA MŠ SR č. 170/2010 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné
kvalifikačné
požiadavky
pre
jednotlivé
kategórie
pedagogických a odbor. Zamestnancov
VYHLÁŠKA MŠ VVaŠ SR č. 366/2010 Z.z., ktorou sa menia a dopĺňajú
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. a č 170/2010 Z. z. o kvalifikačných
predpokladoch
SMERNICA č. 6/2009–R z 22.4.2009 „o organizovaní plaveckého
výcviku žiakov ZŠ“.
SMERNICA č. 2/2009-R – novela č. 224/2011 o organizovaní výletov,
exkurzií a výcvikov.
SMERNICA č.13/2009–R z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení
a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl
MP č.4/2009–R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu
škôl, školských zariadení pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri
evidencii nebezpečných udalostí.
Pokyny MŠMaTV SSR o školských úrazoch z 20:5.1988 č. 6000/1988442. Zvesti MŠ MTV, 1988, zošit 7 z 30.7.1988, str. 51-52 a Metodické
usmernenie k čl. 3, 4, 5 a 6 (list MŠ SR č. 1138/97-131 z 29.7.1997,
/definícia školského úrazu, evidencia, záznam, úschova dokladov).
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Vyskúšajte sa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aké hygienické opatrenia musí škola dodržiavať?
Vymenujte zásady bezpečnosti telovýchovného procesu!
Vymenujte najčastejšie zdroje úrazu v škole!
Čo musí učiteľ v prípade úrazu urobiť?
Aké bezpečnostné zásady platia na lyžiarskom kurze?
Aké bezpečnostné zásady musí uplatňovať učiteľ pri plaveckom
výcviku?
7. Simulujte krízovú situáciu: stal sa úraz a popíšte priebeh ďalšej
činnosti učiteľa, žiakov, vedenia školy atď.
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3. Teoretické základy tvorby programov vyučovania
3.1 Špecifiká vyučovania telesnej a športovej výchovy
pre jednotlivé stupne vzdelávania
Vyučovací predmet Telesná a športová výchova je integrálnou
súčasťou školského kurikula na všetkých stupňoch a typoch školy.
V poslednej aktuálnej úprave štátnych dokumentov je zaradený do
vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb. Týmto sa otvorili možnosti
kvalitatívnych zmien v škole, pretože sa deklaruje hodnotová orientácia
na zdravie. Názov vzdelávacej oblasti preto vyjadruje nielen význam
pohybu pre zdravie, ale zároveň aj spojenie pohybu so zdravím. Prečo je
tomu tak?
Už v cieľoch telesnej a športovej výchovy sa popri tradičných
akcentuje predovšetkým výchova žiaka k starostlivosti o svoje zdravie,
ktorej súčasťou je primeraná pohybová aktivita.
Škola prispieva k formovaniu osobnosti žiaka. Telesná a športová
výchova by mala svojím obsahom a procesom výraznou mierou
prispievať k tomu, aby bol pohyb vnímaný ako celoživotná potreba. To
možno dosiahnuť vtedy, ak žiak realizovaným aktivitám porozumie,
osvojí si ich a uvedomí si ich význam pre svoje zdravie, zdatnosť,
výkonnosť, možnosť využitia vo voľnom čase ap.
Možno teda konštatovať, že zásadným špecifikom predmetu je jeho
zameranie na motorický rozvoj žiakov. V žiadnom prípade však nemožno
zacielenie predmetu zužovať len na pohybové aktivity ako také. Benefity
pohybu pre zdravie sú zásadné a možno ich považovať za významné
špecifikum a prínos pre zdravý vývin každého jedinca. Formovanie
kultúrnej gramotnosti, ktorá je výsledkom komplexného vzdelávania,
nemožno realizovať bez participácie pohybového vzdelávania.
Pohyb - význam pre zdravý vývin jedinca
Celosvetovo evidujeme zásadný problém v zdravotnom stave
obyvateľstva jednotlivých krajín sveta. Má to niekoľko príčin. Evidentné je
však to, že veľká časť obyvateľstva trpí nedostatkom, podvýživou
a chudobou. Na druhej strane sú to vyspelé krajiny sveta, ktorých
obyvatelia „trpia“ nadbytkom a z toho vyplývajúcimi civilizačnými
chorobami. Výrazný podiel na náraste civilizačných ochorení má súčasný
spôsob života, ktorý má nesprávny stravovací režim a zároveň
nedostatok pohybu v ňom. Denný režim nielen dospelých, ale aj detí
a mládeže má nedostatočný podiel pohybových aktivít. Škola by popri
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rodine mala byť jedným zo zásadných činiteľov, ktoré nielen prezentujú
zdravý spôsob života, ale svojimi prostriedkami k nemu vedú
a vychovávajú žiakov.
Na tomto mieste je dôležité poukázať a uvedomiť si zdravotné
benefity pohybovej aktívnosti. Pravidelne denne vykonávaná pohybová
aktivita (minimálne 30 minút) výrazne znižuje riziko zdravotných
problémov:
-

znižuje riziko predčasného úmrtia,
znižuje riziko vzniku diabetu,
znižuje riziko úmrtia na srdcovú chorobu,
znižuje riziko vzniku rakoviny hrubého čreva,
znižuje riziko vzniku vysokého krvného tlaku,
pomáha znížiť už existujúci hraničný krvný tlak,
pomáha kontrolovať telesnú hmotnosť,
pomáha vývoju a udržiavaniu zdravých kostí, svalov, kĺbov,
podporuje dobrý psychický stav (znižuje úzkosť a stres, zvyšuje
sebahodnotenie,
ponúka
zábavu
a priateľské
prostredie)
(Dobrý,2006).

Zdravotné benefity pohybovej aktívnosti evidujeme predovšetkým
v oblasti prevencie kardiovaskulárnych chorôb, respiračných chorôb,
alergií, nadváhy a obezity a problémov opornopohybovej sústavy.
Nemalý vplyv má pohybová aktivita na psychiku žiaka. Pravidelne
športujúci je aj psychicky odolnejší voči záťaži.
Aký je stav na Slovensku? Aktuálnym problémom žiakov ZŠ je
nedostatok pohybovej aktivity. Prezentujú to zistenia odborníkov z rezortu
školstva i zdravotníctva. Zároveň konštatujú, že pretrváva nepriaznivý
trend, t. j. problém je stále aktuálnejší. Počet športujúcich (organizovane
i rekreačne) je stále nižší. Klesá podiel pohybových aktivít vonku – na
čerstvom vzduchu, v prírode.
Ambíciou školskej telesnej a športovej výchovy je prispieť ku zmene
nie dobrého stavu zdravia slovenskej populácie. Skúsenosti a poznatky
odborníkov vedú k záverom, že s edukáciou vedúcou ku zmene
zdravotných postojov v kontexte s pohybovou aktivitou treba začať čo
najskôr. Ideálne je, ak sa s pohybovými aktivitami dieťa oboznamuje
počas svojho vývinu už v rodine. Podnetné rodinné prostredie pre šport je
významným benefitom pre zdravie dieťaťa. Za významné však
považujeme aj systematické a cieľavedomé pôsobenie školskej telesnej a
športovej výchovy počas celej školskej dochádzky detí a mládeže.
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Telesná a športová výchova – špecifiká vo vzťahu k iným
predmetom
K najdôležitejším špecifikám vyučovania telesnej a športovej výchovy
v porovnaní s inými predmetmi patria predovšetkým tieto: priestorovo –
objektové, materiálne (náradie, náčinie), organizačné, bezpečnostné a
vývinové špecifiká (somatotyp, zdravotný stav, pohybové predpoklady
ai.).
Vyučovanie prevažnej väčšiny predmetov sa realizuje v školských
triedach. Tieto môžu byť klasicky usporiadané, alebo špecializované
(laboratóriá, jazykové či počítačové triedy ap.).
Pre telesnú a športovú výchovu je typická široká škála možností, kde
sa pedagogický proces realizuje. Ku klasickým patria telocvične (veľké –
herné i malé – gymnastické), posilňovne, pohybové štúdiá. Školy si však
vytvárajú aj neštandardné objekty – herne, cvičebne, respíria ap. Školské
areály poskytujú tiež rôzne varianty ihrísk a plôch (trávnaté, asfaltové,
antukové, s umelým povrchom ap.). Popri týchto sa predovšetkým
sezónne pohybové aktivity realizujú v rôznom prírodnom prostredí.
V okolí školy to môže byť les, lúka, park, sad ap., ale tiež rôzne športové
zariadenia ako sú plavárne, zimné štadióny, športové haly ap.
V súčasnosti sa záujmy žiakov posunuli v smere od klasických
„štandardných“ športov k netradičným, resp. novým pre naše prostredie.
Sú to mnohé, ktoré si nevyžadujú náročné náčinie a dajú sa realizovať
v akomkoľvek upravenom prostredí (ringo, frisbee ultimate, indiaca)
a s rôzne modifikovanými pravidlami. Taktiež to možno povedať
o gymnastických aktivitách, kde športovú a modernú gymnastiku
v obľúbenosti predbiehajú hudobno – pohybové formy s akcentom na
aerobik, formovanie postavy a tanec. Veľkú obľubu u detí a mládeže
majú aj nové športy v prírode, ktoré majú mnoho pridaných hodnôt
(zážitkovosť, dobrodružstvo, poznávanie prírody a spoločnosti)
Tak ako priestorové a objektové možnosti pre výučbu telesnej
a športovej výchovy sú rôzne, tak aj rôznorodosť náradí a náčiní je
v porovnaní s inými predmetmi oveľa väčšia. Sú to predovšetkým
štandardné vybavenia na jednotlivé športy a športové disciplíny. Veľký
priestor majú však aj neštandardné, pomocné a netradičné pomôcky.
Využívanie týchto materiálnych prostriedkov vo výučbe ju robí veľmi
špecifickou v porovnaní s inými predmetmi, kde sú dominantné učebnice,
vizuálne pomôcky ap. Čím je uplatňovaná väčšia variabilita náčinia a čím
je prostredie, kde sa proces realizuje podnetnejšie, tým sa záujem žiakov
zvyšuje a ich motivácia k pohybu narastá.
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S rôznorodosťou prostredia a využívaním mnohých pomôcok súvisí aj
náročnosť organizačného charakteru. Kým výučba iných predmetov sa
realizuje v relatívne stálych podmienkach (žiaci sedia v laviciach), na
hodinách telesnej a športovej výchovby je v neustálom pohybe väčší
počet žiakov a často aj náčinia. Toto všetko sa deje vo výrazne väčšom
priestore, ako je trieda. Organizačné kompetencie učiteľa telesnej
a športovej výchovy patria k tým dôležitým, ktoré si musí neustále
rozvíjať. Jednotlivé športy, ale i jednotlivé fázy výučby si vyžadujú rôznu
organizáciu činnosti.
Aby bol proces efektívny, musí učiteľ zvládnuť organizačnú stránku
procesu. Dôležitou je však aj otázka bezpečnosti. Opäť pri porovnaní
s výučbou v triede sa s touto činnosťou musí učiteľ intenzívne zaoberať
aj v príprave na vyučovanie a hlavne počas celej realizácie procesu.
Vysvetľovaním správnej techniky, upozorňovaním na možné chyby
v technike sa v nácviku predchádza možným zraneniam. Zároveň však
vždy treba aj dávať akcent na možné problémy pri nedodržaní
dohodnutých pravidiel pri organizácii danej aktivity. Špecifická je aj
aktivita v oblasti dopomoci a záchrany pri cvičení.
Špecifiká rozvoja osobnosti prostredníctvom výchovy pohybom
a športom
V telesnej a športovej výchove sa realizuje nielen pohybové
vzdelávanie, ale prostredníctvom neho sa pôsobí na celkový rozvoj
osobnosti žiaka. Ciele a kompetencie, ktoré formuluje štátny vzdelávací
program poukazujú na celú šírku pôsobenia prostredníctvom pohybových
aktivít.
Špecifikácia kompetencií, ktoré si má žiak rozvíjať v kontexte
s kľúčovými kompetenciami a ich prepojenie so vzdelávacou oblasťou
a učebným predmetom, sú uvedené pre vzdelávaciu oblasť Zdravie
a pohyb.
Komunikácia v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch:
•
•
•
•

vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou,
vyjadrovať
svoje
názory,
vedomosti
a pocity
súvisiace
s realizovanými pohybovými aktivitami,
interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou
činnosťou,
dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole,
obci, regióne ale i významných športových súťažiach a sviatkoch
(OH, MS, ME ap.).
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Ako sa uvádza vyššie, popri pohybovom rozvoji sa počas procesu
cielene so žiakmi komunikuje. Učiteľ vedie neustále dialóg s triedou,
skupinou či jednotlivcom. Na každej vyučovacej hodine dochádza popri
už osvojených pokynoch ku komunikácii o realizovanej pohybovej
činnosti a tiež k usmerňovaniu v oblasti správania sa i konania žiakov.
Teoretické poznatky o cvičeniach a hrách, technika, metodika, pravidlá –
sú komunikované neustále, ako integrálna súčasť výučby. Zadávaním
rôznych úloh aj v tejto oblasti sa podporujú procesy rozvoja reči
a komunikácie.
Matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti
vedy a techniky:
•
•
•
•

pri rozvoji matematických modelov myslenia využívať vyjadrovanie
telom a pohybom,
rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít,
rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh
v pohybových činnostiach,
využívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch.

I keď sa na prvý pohľad zdá uvedená kompetencia ako nesúvisiaca
s pohybovým vzdelávaním, nie je tomu tak. Žiaci počas výučby sa
neustále stretávajú s matematickým vyjadrením – rad, dvojrad,
štvorstup... Tiež delenie do skupín a vytváranie rôzne početných skupín
je súčasťou každej vyučovacej jednotky. To sú tie základné aktivity, ktoré
majú prienik s rozvojom matematickej kompetencie. Popri rozvoji
koordinačných pohybových schopností (jednou z nich je aj priestorovo –
orientačná schopnosť) sa nenásilne rozvíja priestorová orientácia
a priestorové videnie. Toto sú kompetencie nielen pre matematiku, ale aj
každodenný život. Podobne je to aj s logikou – logickým myslením. Úlohy
v pohybových či športových hrách sú dotované logickými problémami
viac, ako si to niekto vie predstaviť. Žiaci musia neustále riešiť
problémové úlohy typu – budem loptu viesť, alebo prihrám spoluhráčovi?
Alebo prihrám spoluhráčovi a či mám vystreliť na bránku? Ako budem
brániť útočiaceho súpera?
Digitálna kompetencia:
•

využívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných
informácií súvisiacich so športovými aktivitami.

Ako pri predchádzajúcej kompetencii sa možno zamýšľať nad
spojením pohybového vzdelávania s digitálnou kompetenciou. Na jednej
strane sú tieto dve aktivity (pohyb a sedenie pri počítači) v opozícii, lebo
TVŠ preferuje pred sedením pohyb. Na strane druhej žijeme
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v spoločnosti, kde je rozvíjanie digitálnej kompetencii nevyhnuté pre
každodenný život. Žiaci sa podobne ako na iné predmety pripravujú
a získavajú stále viac a častejšie informácie z dostupných médií. Internet
je dnes integrálnou súčasťou získavania aj športových informácií –
o súťažiach, o výsledkoch, o športovcoch.
Naučiť sa učiť:
•
•

aktívne využívať informácie zo školskej telesnej a športovej výchovy
vo voľnom čase,
mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti
športu.

I keď patrí telesná a športová výchova k výchovným predmetom, jej
zameranie je aj na vzdelávanie. Žiaci si počas školskej dochádzky na
základnej škole postupne osvojujú mnoho dôležitých poznatkov, ktoré sú
základom pre získavanie nových vedomostí v celoživotnom vzdelávaní.
Podnetné prostredie a učiteľ podporujú žiakov v procese získavania
vedomostí v oblasti športu, hľadania nových informácií a následne v ich
aplikácii do pohybových činností vo svojom živote.
Spoločenské a občianske kompetencie:
•
•
•
•

vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej
činnosti – svojej účasti na nej v rámci skupiny, tímu ap.,
vedieť rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných
športových aktivitách,
vedieť kooperovať pri športových aktivitách,
byť tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému
súvisiaceho so športovou aktivitou a zároveň asertívny pri
nastoľovaní svojich požiadaviek a formulovaní svojich názorov.

Rozvíjanie týchto kompetencií sa realizuje vo vyučovaní telesnej
a športovej výchovy neustále. Je vlastne jeho integrálnou súčasťou. Žiaci
sa v športových aktivitách prejavujú emocionálnejšie ako v triede. Aj
situácie, kde sa buď súťaží, alebo spolupracuje si vyžadujú
rešpektovanie pravidiel, zásad, súpera. Pri športe vznikajú neustále
situácie, ktoré poskytujú výchovné podnety pre učiteľa na riešenie
rôznych situácií, vzťahov, problémov. Toto vedie k systematickému
vplyvu na rozvoj spoločenských a občianskych kompetencií žiakov.
Iniciatívnosť a podnikavosť:
•

vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové
hry a športové aktivity v rôznom prostredí,
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byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného
denného režimu.

Telesná a športová výchova sa zameriava aj na kompetencie, ktoré
súvisia so schopnosťou organizovať najskôr jednoduché, no neskôr aj
náročnejšie pohybové aktivity či podujatia. Keďže sa počas výučby
predmetu neustále organizuje a možných variantov pre jednotlivé činnosti
je nekonečné množstvo, získavajú žiaci mnoho podnetov pre organizáciu
svojich vlastných aktivít i aktivít rôznych skupín. Podpora aktivity
a iniciatívnosti je pre súčasné vyučovanie charakteristická. Mnoho
kompetencií v oblasti organizovania, riadenia, rozhodovania sa postupne
prenáša z učiteľa na žiaka. Žiak sa stáva spolutvorcom vyučovania.
Kultúrne povedomie a vyjadrovanie:
•

mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania),
ktorá je súčasťou kultúrnej gramotnosti človeka.

Aj k rozvoju tejto kompetencie prispieva vyučovanie telesnej
a športovej výchovy významne. Ide predovšetkým o formovanie kultúrnej
gramotnosti človeka, ktorá sa vníma ako výsledok vzdelávania. Súčasťou
komplexného vzdelávania je aj pohybové vzdelávanie a jeho výsledkom
je určitá miera rozvoja pohybovej gramotnosti. Na strane druhej je to
mnoho pohybových aktivít, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho obsahu,
ktoré priamo súvisia s kultúrou, napr. ľudové tance. Aj pri vyššie
spomínaných pohybových aktivitách v prírode dochádza k integrácii
pohybu a poznávania prírody, kultúrnych a historických pamiatok.
(http://www.statpedu.sk)
Absolvent základnej školy by mal mať na základe realizovaného
vzdelávania
v oblasti
Zdravie
a pohyb
rozvinuté
nasledovné
kompetencie:
Pohybové kompetencie
•
•
•

Žiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré
bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb.
Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou
na udržanie a zlepšenie zdravia.
Žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností vo
vybraných odvetviach telesnej a športovej výchovy a športu a vie ich
uplatniť vo voľnom čase.
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Kognitívne kompetencie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti
v dennom režime so zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia.
Žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností
a oblastí poznatkov.
Žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej
činnosti.
Žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností
súťažného charakteru.
Žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom
živote.
Žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti
a telesného rozvoja podľa daných noriem.
Žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí.
Žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri
vykonávaní pohybovej činnosti.
Žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie.
Žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus.
Komunikačné kompetencie

•
•

Žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať.
Žiak používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese
i počas voľnočasových aktivít.
Učebné kompetencie

•
•

Žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho
denného režimu.
Žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre
športový výkon i ako prevenciu pred zranením.
Interpersonálne kompetencie

•
•
•

Žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným.
Žiak efektívne pracuje v kolektíve.
Žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie najmä v športe.
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telovýchovných a športových činností, ale i v živote.
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Postojové kompetencie
•
•
•
•
•

Žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti.
Žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení
i v živote, uznať kvality súpera.
Žiak dodržiava princípy fair play.
Žiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity.
Žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej a
športovej výchovy a športu a iných predmetov so zameraním na
zdravý spôsob života a ochranu prírody. (http://www.statpedu.sk/)
Vývinové špecifiká detí mladšieho a stredného školského veku

Optimálny telesný a motorický rozvoj nie je možné zabezpečiť
v podmienkach nedostatočnej pohybovej stimulácie počas ontogenézy.
Celá ontogenéza je s pohybom spojená. Adekvátny pohyb vo všetkých
vývinových štádiách je predpokladom k harmonickému vývinu
i optimálnej funkčnosti celého organizmu. Je zároveň dôležité si
uvedomiť, že tu pôsobí vzájomná podmienenosť. Pohyb pôsobí na vývin
a vývin ovplyvňuje pohyb.
Problematiku pohybu (fyzickej záťaže) možno rozdeliť do dvoch
kategórií:
•
•

reakcia na fyzickú stimuláciu ako okamžitá odpoveď,
adaptácia ako výsledok dlhodobej stimulácie (ako
opakovaných reakcií).

dôsledok

Absolútna väčšina reakčných a adaptačných procesov sa realizuje
cestou autonómnej nervovej sústavy. Pôsobenie pravidelného pohybu
na organizmus:
•
•
•
•
•

zvyšuje svalovú silu, rozsah i koordináciu pohybu,
udržuje optimálnu telesnú hmotnosť, znižuje podiel tuku,
znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení,
obmedzuje odvápnenie kostí a tým znižuje riziko zlomenín,
pôsobí ako najmenej škodlivý prostriedok na reguláciu stresu
a napätia.
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Faktory, ktoré limitujú kvalitu a kvantitu pohybu, sú: vek a pohlavie,
genetické pohybové predpoklady, typ jedinca vo vzťahu k pohybu (normo
-, hypo -, hyper-mobilný), spôsob výchovy a vzťah k telesnému pohybu,
somatotyp, zdravotný stav, úroveň autonómneho nervového systému,
telesná zdatnosť a všeobecná pohybová výkonnosť, adaptácia na záťaž
(trénovanosť), geografické a miestne podmienky, výstroj a výzbroj.
Mladší školský vek (cca 6 - 10/11/ rokov, predpuberta)
Rozvoj osobnosti dieťaťa je po všetkých stránkach výrazne
ovplyvnený vstupom do školy. Z motorickej stránky sa začína obdobie
znižovania prirodzenej spontánnej pohybovej činnosti (školský režim –
rozvrh hodín, povinnosti aj popoludňajších hodinách). V pohybovej
aktivite prevažujú obmedzenia nad stimuláciou. Nútené
dlhodobé
udržiavanie polohy tela v statickej pozícii – sedenie v lavici si nutne
vyžaduje pohybovú kompenzáciu – nielen cez prestávky, ale aj počas
vyučovacích hodín. V tomto vývinovom období by malo dieťa byť
v pohybe rovnaký čas, ako strávi v sede v škole.
V telesnom vývine dochádza k spomaleniu rastu tela do výšky
a zintenzívneniu rastu objemu tela (obdobie druhej plnosti). Priemerné
ročné prírastky vo výške sú 5-6 cm, v hmotnosti je to cca 2,5-3 kg, no
zároveň sú evidované výrazné individuálne rozdiely medzi jedincami.
I keď rýchlym tempom pokračuje osifikácia (kostnatenie), sú kosti
a kĺbové spojenia detí ešte mäkké, pružné a poddajné. Chrbtové svalstvo
je vyvinuté slabo. Je tu teda predpoklad pre vznik deformácií na chrbtici
i dolných končatinách. Vplyvom zníženého objemu pohybu a intenzity
pohybových činností evidujeme nárast problémov oporno-pohybovej
sústavy (nesprávne držanie tela, ploché nohy, nárast podkožného tuku
ap.)
Svalstvo detí v porovnaní so svalstvom dospelých obsahuje viac vody
(menej hemoglobínu, bielkovín, tukov a anorganických látok). Toto je
príčinou menšej absolútnej výkonnosti svalstva detí.
V porovnaní
s predškolským vekom však možno konštatovať, že svalová hmota
narastá významne, zvyšuje sa svalová sila a pevnosť kĺbov. Rýchlejšie
sa rozvíjajú veľké svalové skupiny. Pri pohybovej činnosti evidujeme
rýchlu únavu, ale na strane druhej nastáva aj rýchla regenerácia.
Objem srdca a prierez ciev je relatívne väčší ako u dospelého jedinca
a cievy sú veľmi pružné. To má pozitívny vplyv na krvný obeh,
okysličovanie a výživu tkanív a tým aj výkonnosť detí. Na druhej strane
činnosť srdcovo – cievneho systému obmedzuje stavba hrudníka
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a nedostatočne vyvinuté dýchacie svalstvo, t. j. dýchanie je plytké
a zrýchlené a pretrváva sťažené dýchanie nosom.
V tomto období majú deti predpoklady na proporcionálny rozvoj
koordinácie, dynamickej sily, rýchlosti a aj vytrvalosti za predpokladu
využívania prostriedkov, ktoré zodpovedajú vekovým špecifikám
a individuálnym zvláštnostiam.
K najaktuálnejším úlohám telesnej a športovej výchovy patrí dôsledne
realizovať komplexný pohybový režim t. j. vytvárať podnetné prostredie
pre široké spektrum pohybových činností počas celého dňa v rôznych
organizačných formách. Nepodceňovať význam pohybových aktivít na
čerstvom vzduchu – ako súčasť procesu otužovania a zlepšovania
termoregulačných procesov, ktoré podporujú imunitný systém dieťaťa.
Zvláštnu pozornosť treba venovať správnemu držaniu tela, pretože
v tomto období sa stabilizujú všetky zakrivenia chrbtice.
Nevhodné
je jednostranné slovné objasňovanie problému
a používanie abstraktných pojmov. Psychická nezrelosť podmieňuje
absenciu abstraktného myslenia a preto práve konkrétny fyzický pohyb
tvorí významnú možnosť zámernej aktivizácie mozgových procesov.
Tiež monotónna a stereotypná aktivita je pre deti únavná. Strácajú
postupne motiváciu a záujem o činnosť. Na druhej strane je vhodné
striedanie aktivít a hravé formy výučby.
Stredný školský vek (cca 10/11/ -14/15/ rokov, obdobie puberty)
Toto vývinové štádium je špecifické výraznou interindividuálnou
variabilitou. Spôsobuje to vysoká dynamika biopsychosociálnych zmien,
ktoré sú podmienené predovšetkým rôznou činnosťou endokrinných žliaz
(hypofýza, štítna žľaza, nadobličky, pohlavné žľazy). Obdobie puberty sa
teda vyznačuje významnými zmenami vo vývine organizmu dieťaťa. Toto
má výrazný vplyv aj na motoriku. Vzniká nerovnováha a funkčná
disharmónia organizmu, ktorá ovplyvňuje pohybový prejav.
Nastáva aj výrazná diferenciácia medzi chlapcami a dievčatami, ktorá
sa prejavuje ako vo výzore tela, tak aj v záujmoch o pohybové aktivity. Vo
vývoji telesnej výšky sa eviduje progresívny rast (u dievčat v období 11.13. roku väčší ako u chlapcov). Vo vývoji hmotnosti je trend identický, no
menej výrazný. Na konci obdobia majú už chlapci signifikantne vyššiu
telesnú výšku i hmotnosť. Rast kostí a svalstva (najmä končatín) je
nerovnomerný. Svaly rastú rýchlejšie do dĺžky ako do šírky a preto majú
deti relatívne menšiu silu. Vzniká aj nepomer medzi narastajúcou silou
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a pomalším tempom zrenia šľachovej a väzivovej pevnosti. Hovorí sa
o období druhej vytiahnutosti.
Aby v tomto období nedochádzalo k patologickým javom, treba
rešpektovať biologické predpoklady:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vysokú potrebu pohybu,
proporcionálne zaťažovanie všetkých častí organizmu,
potrebu striedania činností,
podriadenie potreby pohybu aktuálnym mentálnym potrebám,
záujem o nové pohybové činnosti,
zvýšenú preferenciu aktívneho odpočinku pred pasívnym,
vysokú napodobňovaciu schopnosť vzorov (aj negatívnych),
pokles autority rodičov, pedagógov,
zvýšený vplyv kolektívu, starších kamarátov,
značnú schopnosť svalstva odpovedať na stimuláciu.

Vo všetkých pohybových schopnostiach dochádza k prehlbovaniu
rozdielov vo výkonnosti medzi pohlaviami. Aeróbna vytrvalosť rastie
u chlapcov počas celého obdobia výraznejšie ako
u dievčat. Pri
rýchlostných schopnostiach je evidovaná počas celého obdobia pozitívna
akcelerácia. U dievčat je zlepšovanie tiež postupné, no pomalšie a k 15.
roku dosahuje vrchol. Podobné ukazovatele sú aj pri explozívnej
a dynamickej sile. Rozdiely sú evidované v statickej sile horných
končatín. U dievčat dochádza k stagnácii výkonnosti. V tomto období
prudkých zmien v somatickom, funkčnom i motorickom vývine dochádza
aj k narušeniu motorickej koordinácie. Je to evidentné u žiakov, ktorí
pravidelne nešportujú. V tomto období sú teda evidentné rozdiely medzi
deťmi, ktoré pravidelne športujú a nešportujúcimi v ich úrovni rozvoja
telesnej zdatnosti i pohybovej výkonnosti. Prejavuje sa to predovšetkým
pri koordinačných schopnostiach nešportujúcich ich nekultivovaným
pohybovým prejavom. Nešportujúci výrazne zaostávajú aj v úrovni
telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti.
Vplyv na úroveň pohybového prejavu a výkonu majú tiež zmeny
v psychike detí. Evidujeme celú škálu emocionálnych prejavov vo
vzťahoch – k sebe samému, k iným, k druhému pohlaviu, k okoliu ap.
Tieto hormonálne zmeny môžu učenie sa i správanie a konanie jedincov
ovplyvňovať ako pozitívne, tak aj negatívne.
Rozvíja sa abstraktné myslenie a pamäť. Vo výučbe možno vo väčšej
miere používať verbálnu komunikáciu s akcentom na logické myslenie
a tvorivosť.
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Vyskúšajte sa
1. V ktorom vývinovom štádiu je srdce dieťaťa vzhľadom na jeho
hmotnosť väčšie ako u dospelého jedinca?
2. Ktorému vývinovému štádiu hovoríme predpuberta?
3. Ktorému vývinovému obdobiu sa hovorí „obdobie druhej plnosti“?
4. Aké sú zdravotné benefity pohybovej aktívnosti?
5. Aký by mal byť minimálne denný časový objem pohybových aktivít
žiaka ZŠ?
6. Aké pohybové schopnosti je dôležité predovšetkým rozvíjať u detí
mladšieho školského veku?
7. Ktorá pohybová schopnosť významne akceleruje v celom období
puberty?
8. Ako psychika dieťaťa ovplyvňuje jeho pohybovú činnosť, pohybový
výkon?
9. Ktoré biologické predpoklady limitujú správny rozvoj motoriky u detí
v puberte?
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3.2 Štátny vzdelávací program pre stupne ISCED 1
a ISCED 2
Učebné osnovy (ďalej aj UO) jednotlivých predmetov sú na
Slovensku tradičným záväzným školským dokumentom. V súčasnosti sú
formulované ako štátny vzdelávací program (ďalej aj ŠVP), ktorý sa
následne na školách rozpracováva ako školský vzdelávací program.
Dokument vydáva ministerstvo školstva.Je vypracovaný pre jednotlivé
stupne vzdelávania a jeho súčasťou sú spravidla:
-

charakteristika predmetu pre daný stupeň vzdelávania,
ciele vyučovacieho predmetu,
rozpis učiva (obsah) pre jednotlivé tematické celky,
odporúčaná časová dotácia (počet hodín alebo percentuálne
vyjadrenie),
odporúčania k organizácii a riadeniu procesu.

V súčasnosti (na Slovensku od roku 1998) je neoddeliteľnou
súčasťou UO aj vzdelávací štandard, ktorý má svoju obsahovú
a výkonovú zložku.

3.2.1 Vývoj učebných osnov z telesnej výchovy
Telesná výchova sa ako telocvik stala povinným vyučovacím
predmetom na území Slovenska v roku 1868 pre chlapcov a od roku
1883 aj pre dievčatá. Táto výučba bola zacielená na výchovu žiakov
(rozvoj osobnosti) a na osvojovanie si vedomostí a pohybových
zručností. Prvé „UO“ vychádzali z nemeckého systému, ktorý kládol
dôraz na disciplínu, dodržiavanie príkazov a brannosť.
Učebné osnovy z roku 1911 boli ovplyvnené francúzskym systémom
telesných cvičení. Upúšťa sa v nich od drilu a viac sa kladie dôraz na
formatívnu stránku a aktivity potrebné pre život.
V období 1.ČSR vznikli UO v roku 1922 a vyučovať sa podľa nich
začalo v školskom roku 1924/25. Boli ovplyvnené Tyršovým telocvičným
systémom. Tyršova sokolská sústava teoreticky zdôrazňovala potrebu
všestrannosti v telesnej výchove, no v praxi bolo hlavným cieľom naučiť
čo najviac gymnastických cvičení. Žiaci tieto cvičenia nie veľmi obľubovali
pre ich jednostranné zameranie.
K výrazným zmenám vo výučbe telesnej výchovy dochádza po roku
1945. Súviselo to so zmenou celého školského systému. Začal sa
formovať jednotný systém školskej telesnej výchovy. Zákonom
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z 21.4.1948 bolo zoštátnené školstvo v ČSR a uzákonilo sa rovnaké
vzdelanie pre všetku školopovinnú mládež. Nové UO boli uvedené do
praxe v roku 1948. Bola pre ne charakteristická náročnosť obsahu
a povinnosť pre všetkých učiteľov ich v plnom rozsahu realizovať. Toto
však nebolo možné vzhľadom na nerovnaké objektové a materiálne
podmienky škôl. Dochádza preto k ich úprave. Ďalšie vznikajú v roku
1954. Priniesli normy a limity (po vzore sovietskej školy), ktoré mali
posilniť rozvoj pohybových schopností a celkovej zdatnosti. Zároveň sa
zdôrazňovala výchova ku kolektívnosti, odvahe a vytrvalosti. Telesná
výchova sa stala nepríjemným a neobľúbeným predmetom, lebo
stanovené normy boli veľmi náročné.
Tento problém mali odstrániť nové UO. V roku 1960 boli vytvorené
tzv. Jednotné osnovy pre chlapcov a dievčatá od 6 do 19 rokov. Ich
ambíciou bolo proporcionálne rozvíjať všetky zložky osobnosti v zmysle
všestranného rozvoja osobnosti. Bola tu snaha o ideové zjednotenie
školskej a mimoškolskej telesnej výchovy. Dochádza k výrazným
zmenám ako v obsahu, tak aj v metódach a organizácii. Učivo bolo
formulované do troch celkov – základné (základná telesná výchova),
rozširujúce (záujmová – dobrovoľná telesná výchova) a výberové
(činnosť športových oddielov). Cieľom mal byť žiak zdravý, všestranne
rozvinutý a morálne pripravený pracovať a rozvíjať svoje schopnosti
v škole i mimo nej. I keď sa podmienky na školách postupne zlepšovali,
rozdiely boli stále evidentné. V tomto období neboli stanovené normy
a limity, ktorými by sa sledovala výkonnosť žiakov a plnenie cieľov
v oblasti rozvoja pohybových schopností. Došlo k zníženiu intenzity
zaťaženia žiakov vo výučbe.
K ďalším zmenám dochádza v roku 1976, kedy do platnosti vstupuje
dokument „Ďalší rozvoj československej výchovno – vzdelávacej
sústavy“. UO reflektujú aktuálne spoločenské zmeny – zmeny v spôsobe
života. Cieľom v oblasti telesnej výchovy bolo jej skvalitnenie. Dáva sa
väčší priestor učiteľovi pri výbere učiva a jeho realizácii v konkrétnych
podmienkach školy. Začal sa odporúčať diferencovaný prístup k žiakom
a rešpektovanie ich individuálnych osobitostí. K inovácii týchto osnov
došlo v roku 1982. Akcentuje sa v nich úloha zabezpečiť optimálny
telesný rozvoj a zdravie žiakov. Zmenu v nich priniesli v roku 1991
„Pokyny na úpravu obsahu vyučovania“. Boli reakciou na zvýšenie počtu
hodín povinnej telesnej výchovy na 3 hodiny týždenne.
Komplexnejšie reagujú na spoločensko – politické zmeny po roku
1989 učebné osnovy, ktoré vstúpili do platnosti v roku 1995 – časová
dotácia 3 hod./týž. Brali do úvahy demografické, klimatické, objektovopriestorové a materiálne podmienky škôl. Akcentovali potrebu zmeny
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kvality telovýchovného vzdelávania. Dôraz na zdravotne orientované
ciele začína byť kľúčový. Akcentuje sa komplexný pohybový režim na
škole, t. j., aby žiak mal v škole okrem 3 hodín povinnej telesnej výchovy
vytvorené podmienky na ďalšie pohybové aktivity v rôznych
organizačných formách. Zásadnou zmenou bolo, že učivo sa nedelilo
podľa ročníkov, ale bolo koncipované pre celý stupeň školy. Toto
umožnilo učiteľovi projektovať svoju vlastnú vyučovaciu činnosť v súlade
s podmienkami, možnosťami školy a záujmami žiakov. Vznikli ako nový
dokument, ktorý mal eliminovať obsahovú predimenzovanosť,
nekonkrétnosť cieľov, schématizmus a šablónovitosť pri realizácii
procesu. Mala sa odstrániť dominancia kolektívu, t. j. plnenie jednotne
stanovených noriem pre všetkých rovnako.
Táto liberalizácia dokumentu mala umožniť učiteľom dotvárať si
projekt podľa vlastných podmienok, možností, špecifík a záujmov.
Zároveň vznikol (1998) aj nový dokument „Vzdelávací štandard“, ktorý
má dve časti - obsahový a výkonový štandard. Tieto dokumenty mali
podporiť efektívnu participáciu v pôsobení na zdravie, na telesný
a funkčný vývin dieťaťa a na pohybové zdokonaľovanie ako základnú
úlohu i cieľovú orientáciu. V procese 10-ročnej realizácie sa ukázalo, že
dokument bol pre učiteľa (hlavne na 1.stupni ZŠ) náročný, vzhľadom na
jeho nepripravenosť v oblasti projektovania programov a dovtedajšiu prax
školy.

3.2.2 Učebné osnovy platné od roku 2008
Východiskom nových programov bola koncepcia tvorivo –
humanistickej výchovy v projekte Milénium. Zmeny nastali aj v legislatíve
(nový školský zákon), a vyžiadali si ďalšie zmeny v praxi školy. Následne
sa realizovala tvorba nových štátnych dokumentov. Je pre ne
charakteristická zmena na 2-úrovňový vzdelávací program (štátny
a školský). Prenáša sa tým časť zodpovednosti za tvorbu kurikulárnych
dokumentov na školu a učiteľa.
Novinkou je tiež vytvorenie vzdelávacích oblastí a zaradenie
predmetov do nich. Učebné osnovy predmetov sú súčasťou ŠVP.
Kurikulum je formulované na kompetenčnom základe. Takáto bola
požiadavka tvorcov zásadných dokumentov. Ich zámerom bolo zosúladiť
slovenský projekt vzdelávania s inými
európskymi projektmi
a legislatívou Európskej únie, ktorej sme súčasťou. V učebných
osnovách dochádza k ďalšej redukcii obsahu. Sú formulované ciele
predmetu, ktoré následne spresňujú kompetencie a vzdelávací štandard
vo svojej obsahovej a výkonovej časti.
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Charakteristika vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na realizáciu a
uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti žiakov o svoje zdravie,
osvojenie si teoretických vedomostí a praktických skúseností vo výchove
k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy,
športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. Poskytuje
základné
informácie
o
biologických,
fyzických,
pohybových,
psychologických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak
získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné
telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho
života v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia,
princípy prevencie proti civilizačným ochoreniam, metódy rozvoja
pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, v prípade žiakov so
zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím princípy úpravy
zdravotných porúch. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne
a výkonnostne orientovanej zdatnosti a telovýchovných činnostiach
z viacerých druhov športových disciplín. Je vedený k pochopeniu kvality
pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k
zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných
poruchách a ich prevencii, k poznaniu kompenzačných a regeneračných
aktivít a ich uplatneniu v režime dňa.
Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti
a zručnosti o pohybe, športe, zdraví a zdravom životnom štýle, ktoré sú
utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania telesnej
a športovej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy alebo formou
integrovanej telesnej a športovej výchovy (učebné osnovy pre zdravotnú
telesnú výchovu sú spracované samostatne).

3.2.2.1 Štátny vzdelávací program pre ISCED 1
Východiskom tohto dokumentu sú ciele a kompetencie, ktoré sa
následne prezentujú v rozpracovaní obsahového a výkonového
štandardu v jednotlivých tematických celkoch.
Hlavný cieľ telesnej výchovy v primárnej edukácii je formulovaný
náročne, no korešponduje s požiadavkou na výsledok vzdelávania na
primárnom stupni vzdelávania. Má prispieť k vývinu kultúrne gramotnej
osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú
zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.
Spresňujú ho čiastkové ciele (výstupy), ktoré sú formulované pre
absolventa 1. stupňa ZŠ.
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V úvode dokumentu sú ciele rozpracované ako kompetencie
absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy:
•
•
•
•
•
•

pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje
zdravie upevňovať prostredníctvom každodenného pohybu,
má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy,
vie ich aplikovať a tvorivo rozpracovať v pohybových aktivitách
v škole i vo voľnom čase,
má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré
vytvárajú predpoklad pre optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť,
dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny,
bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia,
má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni
prostredníctvom poznatkov z realizovaných pohybových
aktivít,
aktuálnych skúseností a športových záujmov,
dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair play, je
tolerantný k súperom pri súťažiach, vie kooperovať v skupine,
akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojím
správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie.

Tieto kompetencie sa formujú počas 4-ročného systematického
a cieľavedomého vyučovacieho procesu vo všetkých organizačných
formách telovýchovného procesu. Obsah predmetu bol zredukovaný do 5
tematických celkov (ďalej aj TC). Odporúčaná priemerná časová dotácia
je vyjadrená v percentách za názvom celku.
1.
2.
3.
4.
5.

Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti (30%)
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry (30%)
Kreatívne a estetické pohybové činnosti (15%)
Psychomotorické cvičenia a hry (15%)
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti (19%)

Učivo jednotlivých TC je široko koncipované preto, aby si učiteľ
vzhľadom k reálnym podmienkam školy a špecifikám svojej triedy mohol
vybrať adekvátne pohybové prostriedky, ktorými môže splniť
projektované ciele a prispieť k rozvoju kompetencií žiakov. Realizácia
obsahu týchto celkov by mala byť proporcionálne rozčlenená do všetkých
ročníkov. V prvom ročníku sa začína najjednoduchšími pohybovými
činnosťami každého celku. Podľa úrovne zvládnutia realizovaných
činností postupuje učiteľ vo výbere ďalších zručností. Pri projektovaní
učiva treba zabezpečiť predovšetkým proporcionálny rozvoj pohybových
schopností. V jednotlivých TC je poskytnutý dostatočný priestor na
tvorivú aplikáciu obsahu učiva učiteľom vzhľadom k možnostiam školy
i konkrétnych žiakov. Očakáva sa citlivý prístup učiteľa pri výbere takých
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cvičení a hier, ktorými bude možné u každého žiaka dosiahnuť postupný
rozvoj kompetencií.
Program nevyčleňuje zvlášť TC zameraný na poznatky o športe,
zdraví a olympizme (olympijská výchova). Očakáva sa, že učiteľ bude
sprostredkovávať poznatky priebežne počas výučby a v kontexte s danou
pohybovou činnosťou. Tým sa predpokladá vytvorenie ucelenej
predstavy o vedomostiach a zručnostiach danej aktivity a ďalších
poznatkoch s ňou súvisiacich.
Každý TC má formulovanú kompetenciu a požadované vedomosti,
zručnosti, schopnosti a postoje, ku ktorým má smerovať celý proces
výučby. Následne sa učivo prezentuje v obsahovom a vzdelávacom
štandarde.
Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Kompetencia pre tento celok je mať primerane veku a svojim
schopnostiam osvojené základné lokomócie (ako elementárne
predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), poradové
cvičenia (ako predpoklady účelnej organizácie pohybových činností v
priestore) a elementárne zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre
zvládnutie základných gymnastických zručností), poznať ich možnosti
aplikácie a vnímať ich význam pre život a šport.
Výkonový štandard:
•
•
•

Správne pomenovať základné lokomócie, základné nelokomočné
pohyby, základné atletické disciplíny, základné cvičenia z akrobacie
a poradové cvičenia realizované vo výučbe.
Ukázať správne technické predvedenie základných lokomócií
i základných akrobatických cvičení v rôznych obmenách.
Uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia i gymnastické
zručnosti v hrách, súťažiach a iných pohybových činnostiach.

Tento TC poskytuje veľký priestor na aplikáciu širokej škály
pohybových činností. Zaraďujú sa do neho prvky poradovej prípravy,
ktorá má byť funkčná z hľadiska účelnej organizácie činností v priestore,
z hľadiska bezpečného pohybu v priestore i z hľadiska efektívneho
využívania času na pohybové aktivity. Odporúča sa vyhýbať sa drilovému
nácviku jednotlivých prvkov prípravy. Za vhodné sa považujú
predovšetkým hry, v ktorých si nenásilným a veku primeraným spôsobom
dané aktivity žiaci osvoja.
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Podstatnú časť celku tvorí rozvoj základných lokomócií. Túto časť
pohybového vzdelávania treba vnímať ako prípravu pre základné
atletické disciplíny – beh, skok, hod. Žiaci si postupne osvojujú
elementárne základy techniky týchto činností a postupne ich vzájomné
kombinácie, napr. chôdza a skok, beh a skok.
Treťou časťou TC sú elementárne zručnosti z akrobacie, ktoré sa
vnímajú ako predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických
zručností. Akcentujú sa predovšetkým zmeny polôh, obraty, prevraty,
polohy strmhlav a tiež pohyb po zúžených a zvýšených plochách opory.
Samozrejme tieto činnosti sa kombinujú so základnými lokomóciami.
Odporúča sa pri projektovaní učiva využívať aj náčinie a náradie,
ktoré má škola k dispozícii. Nenásilným a veku primeraným spôsobom sa
s ním žiaci postupne oboznamujú a realizujú jednoduché cvičenia.
Odporúča sa využívať predovšetkým pružný mostík, trampolíny, fit-lopty
a balansovadlá.
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Kompetencia pre tento celok je byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich
z pravidiel hry, prejavovať schopnosť spolupracovať, dodržiavať
dohodnuté pravidlá, technicky správne manipulovať s náčiním
a pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný
pohyb v rôznych situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny postoj
k herným činnostiam, uplatňovať zásady kultúrneho správania sa na
športových podujatiach.
Výkonový štandard:
•
•
•
•
•

Pomenovať a poznať základné herné činnosti jednotlivca, poznať
názvy hier realizovaných vo výučbe.
Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich.
Ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s náčiním.
Ukázať a uplatniť správnu techniku herných činností jednotlivca
v hrách realizovaných vo výučbe.
Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí (telocvičňa,
príroda, voda) a aplikovať ich aj v bežnom živote (vo voľnom čase).

V tomto celku sa začína manipulačnými hrami, ktoré nadväzujú na
hry charakteristické pre predškolskú telesnú výchovu. Žiaci sa
oboznamujú s rôznym športovým, ale i netradičným náčiním a spôsobmi
manipulácie s ním. Tu sa vytvára veľký priestor na samostatné
objavovanie rôznych možností manipulácie s náčiním žiakmi. Na základe
toho učiteľ môže zdokonaľovať jednotlivé činnosti a aplikovať ich
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v nenáročných manipulačných hrách. Pohybové hry nadväzujú na
manipulačné a tvoria významnú časť výučby telesnej výchovy v primárnej
edukácii. Mali by byť realizované počas všetkých štyroch ročníkov.
Odporúča sa proporcionálne zaraďovanie všetkých druhov pohybových
hier (skákačky, naháňačky, triafačky ap.) a tiež hier zameraných na
rozvoj všetkých pohybových schopností. Paralelne s nimi sa v treťom
a štvrtom ročníku zaraďujú prípravné športové hry. Učiteľ si môže podľa
podmienok a tradícií školy vyberať z rôznych športových hier.
K základným hrám, ktorých elementárne základy herných činností
jednotlivca by mali žiaci zvládnuť patrí futbal, basketbal, hádzaná,
volejbal a tenis. Odporúča sa však realizovať aj základy hier, ktoré sa
stávajú na školách obľúbenými – frisbee, florbal, korfbal ap.
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Komptencia pre tento celok je mať primerane veku rozvinuté
základné senzorické, motorické (pohybové), intelektuálne, kultúrnoumelecké a tvorivé schopnosti, vedieť ich primerane aplikovať v živote
i športe prostredníctvom kultivovaného prirodzeného pohybu.
Výkonový štandard:
•
•
•
•

Správne pomenovať základné gymnastické cvičenia, tanečné kroky
a činnosti realizované vo výučbe.
Ukázať správne technické predvedenie rytmických cvičení,
tanečných krokov, motívov v rôznych obmenách realizovaných vo
výučbe.
Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným potleskom,
zvukovým signálom, hudbou.
Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno-pohybových, tanečných a
dramatických hrách, no i pri iných pohybových činnostiach.

V tomto TC sa vytvára priestor pre kreatívneho učiteľa. Rôznymi
pohybovými prostriedkami môže dosiahnuť rozvoj požadovaných
kompetencií. Široká škála výrazových prostriedkov rytmiky, tanca, tvorivej
dramatiky i gymnastiky vytvára podmienky aj pre rozvoj tvorivosti žiakov.
Akcentuje sa dôraz na utváranie a upevňovanie návyku správneho
držania tela a estetického a kultivovaného pohybového prejavu. V prvom
ročníku sa odporúča začínať jednoduchými rytmickými cvičeniami, kde sa
pohyb spája so slovom, s vytlieskavaním, vydupávaním. Vhodná je celá
škála riekaniek a motivovaných pohybov. Postupne možno pridávať
dramatizáciu. Príbehy zo života zvierat, rozprávkových bytostí či
fantazijného sveta sú výborným námetom na pohybové stvárnenie
a tvorivú improvizáciu. V druhom ročníku sa odporúča vo väčšej miere
využívať hudbu. Možno používať jednoduché hudobné nástroje
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(tamburína, ozvučené paličky alebo vyrobené nástroje žiakmi)
a rytmizovať pohyb. Základné tanečné kroky a malé tanečné väzby sú
základom pre osvojovanie si niektorých regionálnych ľudových tancov,
alebo aj tancov moderných. Výber sa ponecháva na učiteľa a jeho
možnosti. V poslednom ročníku sa odporúča klásť dôraz na schopnosť
tvoriť vlastné zostavy či malé väzby, resp. dokázať improvizovať na
hudobný motív ap.
Psychomotorické cvičenia a hry
Kompetencia pre tento celok je mať primerane veku osvojené
správne držanie a vnímanie svojho tela pri pohybových činnostiach,
vedieť aplikovať širokú škálu cvičení zameraných na vnímanie
vzájomného pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu, dýchanie, flexibilitu
ako základ sebapoznania, sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily.
Výkonový štandard:
•
•
•
•

Správne pomenovať základné polohy tela, druhy realizovaných
cvičení z oblasti psychomotoriky.
Ukázať správne základné polohy tela a primerane svojim
schopnostiam vykonávať psychomotorické
cvičenia v rôznych
obmenách.
Uplatniť prvky psychomotoriky a psychomotorických hier a prežívať
pocity radosti z pohybu a hry.
Poznať jednoduché testy na posudzovanie svojej flexibility, držania
tela, dýchania.

Tento celok je vnímaný ako významná súčasť prípravy žiaka na
zvládnutie náročných úloh v škole i živote. Akcentuje sa význam týchto
pohybových aktivít pre zdravie žiaka. Poznávaním vlastného tela, jeho
možností a limitov sa žiak postupne učí vnímať telo ako celok. Správne
držanie tela pri rôznych polohách, správne dýchanie a schopnosť
relaxácie sú základnými úlohami, ktoré vedú k získaniu potrebných
kompetencií. Učiteľ podobne ako pri predchádzajúcom tematickom celku
môže využívať rôzne pohybové prostriedky, ktorými žiakom sprostredkuje
potrebné informácie a základné zručnosti. Ak má učiteľ teoretickú
i praktickú prípravu z jogy, môže aplikovať relaxačné a dychové cvičenia
z tohto systému.
K aplikácii základných psychomotorických cvičení a hier však nie je
treba žiadny špeciálny výcvik. Psychomotorika je zameraná na
prežívanie pohybu, radosti z pohybu. Psychomotorika patrí k faktorom
podporujúcim zdravie. Žiak sa učí vnímať svoje telo, jeho časti.
Významnou úlohou je aj naučiť žiaka vnímať svalové napätie a uvoľnenie
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a jeho spojenie s duševným napätím, ale i celkové pocity svojho tela pri
cvičení. Cieľom snaženia učiteľa by malo byť, aby žiaci prostredníctvom
pohybu získavali čo najviac skúseností a poznatkov o sebe z hľadiska
fyziologického, kognitívneho i emocionálneho. Tieto poznatky sa potom
stávajú základom pre sebapoznanie, sebazdokonaľovanie a konanie.
Významným prvkom sú psychomotorické hry. Umožňujú prejavovať
individualitu osobnosti a súčasne zapájajú žiaka do kolektívu. Sú typické
tiež tým, že využívajú netradičné pomôcky a nie sú v nich víťazi a ani
porazení. Môžu byť zamerané na rozvoj hmatového, optického či
akustického vnímania, alebo na rozvoj rovnováhy či priestorovej
orientácie.
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Kompetencia pre tento celok je mať primerane veku osvojené
základné zručnosti z plávania, turistiky, korčuľovania, lyžovania,
bicyklovania a i., vedieť ich primerane aplikovať v živote i športe.
Výkonový štandard:
•
•
•

Správne pomenovať základné pohybové činnosti vo výučbe
realizovaných druhov sezónnych pohybových aktivít.
Ukázať správne technické predvedenie elementárnych pohybových
zručností vo výučbe realizovaných sezónnych pohybových činností
v rôznych obmenách.
Uplatniť prvky sezónnych pohybových činností v hrách, súťažiach ap.
v škole i vo voľnom čase.

Tematický celok je široko koncipovaný. Vzhľadom k rôznorodým
podmienkam regiónov a škôl sa ponecháva možnosť výberu konkrétnych
sezónnych činností na školu. Za dôležité sa však považuje, aby všetky
školy zabezpečili primeraný rozsah sezónnych činností počas celého
školského roka vo všetkých ročníkoch a tým zabezpečili primerané
podmienky na otužovanie sa detí ako významného prvku pri prevencii
chorôb a upevňovaní zdravia.
Aktivity turistického charakteru sú nenáročné a možno ich realizovať
počas celého roka. Akcentuje sa predovšetkým chôdza po rôznych
povrchoch, terénoch a prekonávanie terénnych prekážok.
Za nevyhnutnú súčasť sa považuje aj realizácia plávania –
základného plaveckého výcviku. Spôsob jeho realizácie sa ponecháva na
školu a podmienky, ktoré na tieto aktivity v danej lokalite sú.
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Korčuľovanie, sánkovanie, lyžovanie, bicyklovanie sú aktivity, ktoré
možno realizovať v tých školách, kde sú na to vytvorené podmienky.
Ďalšou možnosťou je tieto podmienky vytvárať a to realizáciou škôl
v prírode, napr. v zimnom období s akcentom na zimné športy.
Korčuľovanie na kolieskových korčuliach parí medzi obľúbené
pohybové aktivity. Ak má škola vhodné podmienky, môže ho realizovať.
Klasické korčuľovanie na ľade možno zas realizovať na školách, kde
klimatické podmienky dovoľujú vytvoriť na ihrisku ľadovú plochu,
prípadne ak je možnosť navštevovať umelú ľadovú plochu.
Lyžovanie je najvyužívanejším zimným športom. Ak má škola na to
podmienky, (školy v podhorských oblastiach) možno základný výcvik
realizovať ako súčasť tohto celku. Výcvik možno realizovať aj počas
zimnej školy v prírode.
Bicyklovanie a jazda na kolobežkách sú významnými voľnočasovými
aktivitami žiakov mladšieho školského veku. Ak má škola na tieto
pohybové aktivity vyhovujúce podmienky, môže takúto výučbu realizovať.
V primárnej edukácii je úlohou školy zabezpečiť komplexný pohybový
režim žiakov danej školy. Pre splnenie všetkých cieľov telesnej výchovy
je potrebné realizovať tieto organizačné formy:
- ranné cvičenia (denne na začiatku 1. vyučovacej hodiny),
- telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát
na všetkých predmetoch, keď učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp.
nekoncentrovanosť),
- rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú
prestávku využívať možnosti školského dvora, telocviční, voľných
priestorov ap.), v prípade nepriaznivého počasia (nedá sa ísť von,
v triedach a na chodbách je vydýchaný vzduch) zabezpečiť potrebu
okysličovania organizmu 2 – 3 minútovými aktivizačnými cvičeniami na
začiatku vyučovacích hodín,
- vyučovacia hodina telesnej výchovy (hlavná organizačná forma),
- vyučovacia hodina integrovanej telesnej výchovy (so spoluúčasťou
žiakov zdravých a zdravotne oslabených v tom istom rozsahu ako riadna
telesná výchova),
- pohybové aktivity v školskom klube (ako dôležitá súčasť
popoludňajšie činnosti),
- záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma
aktivít),
- školské športové súťaže – pravidelné i jednorazové,
- kurz základného plávania,
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- škola v prírode (v rôznom ročnom období s aktívnym využitím
sezónnych športových aktivít v prírode),
- cvičenia v prírode (2 x ročne v rozsahu po 4 hodiny v každom
ročníku).
Podrobnejšie informácie nájdete na www.statpedu.sk

3.2.2.2 Štátny vzdelávací program pre ISCED 2
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho
predmetu je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti
na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové
návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať
všeobecnú
pohybovú
výkonnosť
a zdatnosť,
prostredníctvom
vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý
vzťah k pohybovej aktivite, telesnej a športovej výchove a športu
s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť
zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej
starostlivosti o vlastné zdravie.
Obsah je formulovaný v 4 základných moduloch, ktoré majú konkrétne
ciele:
Zdravie a jeho poruchy
•
•
•
•
•

pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie,
mať vedomosti o potrebe prevencie pred civilizačnými ochoreniami
pohybovými prostriedkami,
vedieť poskytnúť prvú pomoc,
vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich zdravie,
mať vytvorený hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú
popredné miesto.
Zdravý životný štýl

•
•
•
•
•

poznať a dodržiavať zásady správnej výživy,
zaradiť využívanie športových a pohybových činností vo svojom
voľnom čase,
mať predstavu o svojich pohybových možnostiach,
pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy,
pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné
cvičenia na jeho dosiahnutie.
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Zdatnosť a pohybová výkonnosť
•
•
•
•

poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti,
vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností,
vedieť diagnostikovať a hodnotiť pohybovú výkonnosť vlastnú i
spolužiakov,
vedieť využiť pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti.
Športové činnosti pohybového režimu

•
•
•
•
•

využiť svoje vedomosti na zdokonaľovanie sa vo vlastnej športovej
výkonnosti,
vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v športovej
činnosti,
prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti,
preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach,
mať príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti.

Konkrétne učivo je rozdelené do 9 tematických celkov, ktoré majú
stanovenú kompetenciu a výkonový štandard pre absolventa ZŠ.

Poznatky z telesnej a športovej výchovy a športu
Kompetenciou pre tento celok je, že žiak vie vysvetliť dôvody potreby
vykonávania pohybovej činnosti v súvislosti s ochranou vlastného
zdravia.
Výkonový štandard:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poznať drobné organizačné formy telesnej a športovej výchovy,
vedieť vysvetliť potrebu rozcvičenia pred vykonávaním pohybovej
činnosti,
dodržiavať pravidlá správnej životosprávy,
vedieť posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti
a telesného rozvoja podľa daných noriem,
poznať základné olympijské idey a riadiť sa nimi vo svojom živote,
vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí,
dodržiavať bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní
pohybovej činnosti,
dodržiavať osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností,
používať odbornú terminológiu osvojených pohybových činností.
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Poznatky z telesnej kultúry sú v učebných osnovách zaradené ako
samostatný TC (všeobecné poznatky) a aj v každom tematickom celku
(špecifické poznatky). Nie sú obsahom samostatných teoretických
vyučovacích hodín, ale sú zakomponované podľa aktuálnosti do
jednotlivých vyučovacích hodín.
Všeobecná gymnastika
Kompetenciou pre tento celok je, že žiak dosahuje takú úroveň
osvojenia gymnastických činností – polôh, pohybov, cvičebných tvarov,
väzieb, že je schopný predviesť pohybový celok, pohybovú skladbu
individuálne a skupinovo podľa stanovených požiadaviek (pravidiel).
Dosahuje tak zvýšenie úrovne pohybových schopností, osvojenie
gymnastických zručností, ktoré pomáhajú zlepšiť zdravotne orientovanú
zdatnosť bežnej školskej populácie.
Výkonový štandard:
•
•
•
•
•

•

vedieť správne pomenovať, popísať jednotlivé cvičebné polohy,
pohyby, cvičebné tvary,
vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie,
vedieť prakticky ukázať gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné
väzby a pohybové kombinácie s ich vykonaním v zostave jednotlivca
alebo skupiny,
vedieť preukázať poznatky z organizácie, bezpečnosti, dopomoci,
záchrany, uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní základných
gymnastických polôh, lokomočných pohyboch, cvičebných tvaroch,
vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a kompozíciu (obsahovú skladbu)
konaného gymnastického cvičenia, postrehnúť a posúdiť chyby
v predvedení, držaní tela, rozsahu pohybov, svalovom napätí,
ochabnutosti tela,
vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu pohybovú úroveň.

Všeobecná gymnastika tvorí pohybový základ pre každú vyučovaciu
hodinu. Všetky jej súčasti sa vyučujú priebežne.
Atletika
Kompetenciou pre tento celok je, že žiak vie využívať základné
atletické lokomócie pri udržiavaní a zvyšovaní svojej telesnej zdatnosti
a uplatňuje získané vedomosti, zručnosti a návyky v každodennom
živote.
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Výkonový štandard:
•
•
•
•
•

vedieť sa orientovať v základných atletických disciplínach,
charakterizovať ich a prakticky demonštrovať,
poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy
na zdravý rozvoj organizmu a využívať ich vo svojej spontánnej
pohybovej aktivite,
poznať základné pravidlá atletických disciplín a pod dohľadom
pedagóga, byť schopný pomáhať pri organizácii a rozhodovaní
atletických súťaží,
poznať význam rozcvičenia a vedieť sa aktívne zapojiť do jeho
vedenia,
poznať a v živote uplatňovať zásady fair play ako súťažiaci,
rozhodca, organizátor, divák.

Atletika sa do vyučovania zaraďuje v odporúčanom časovom rozvrhu
s možnosťou členiť učivo do dvoch TC v jeseni a na jar. Na jej
vyučovanie treba využívať predovšetkým vonkajšie a prírodné prostredie.
Základy gymnastických športov
Kompetenciou pre tento celok je, že žiak dosahuje takú úroveň
osvojenia činností gymnastického športu, že je schopný predviesť
individuálne alebo v skupine zostavu podľa daných pravidiel.
Výkonový štandard:
•
•
•
•
•
•
•
•

poznať gymnastické športy, vedieť popísať disciplíny, ich cvičebný
obsah, zameranie a cieľ,
vedieť správne pomenovať cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary,
vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie so zameraním na vybraný
gymnastický šport,
vedieť prakticky ukázať imitačné, prípravné cvičenia, základné
cvičebné tvary, zaradiť a predviesť pohybové kombinácie v zostave
jednotlivca alebo skupiny,
uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní gymnastických polôh,
lokomočných pohyboch, cvičebných tvaroch,
vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a skladbu gymnastického cvičenia
v disciplínach vybraného gymnastického športu,
dokázať postrehnúť chyby v predvedení, držaní tela, rozsahu
pohybu, svalovom napätí, poznať práva a povinnosti v gymnastických
pretekoch,
vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu športovú úroveň.
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Základy gymnastických športov (športová gymnastika a moderná
gymnastika) sa vyučujú vo všetkých ročníkoch. Modernú gymnastiku sa
odporúča vyučovať iba v skupinách dievčat. Ďalšie druhy gymnastických
športov (športový aerobik, gymteamy) je možné vyučovať v rámci
výberového tematického celku.

Športové hry
Kompetenciou pre tento celok je, že žiak vo vybraných športových
hrách dosahuje takú úroveň osvojenia herných činností jednotlivca,
herných kombinácií a systémov, že je schopný hrať stretnutie podľa
pravidiel.
Výkonový štandard:
•
•
•
•
•

•

vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať, v hre
(stretnutí) uplatniť techniku základných herných činností jednotlivca
a využiť herné kombinácie a systémy,
vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku,
vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných športových hier,
vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupinu
spolužiakov) pred hrou, resp. stretnutím,
vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu), zapisovateľa,
časomerača na hodinách určených na hru (stretnutie) a v záujmovej
forme športových hier a viesť jednoduchý pozorovací hárok
o hráčskom výkone družstva,
vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho individuálneho športového
výkonu a aj výkonu svojho družstva.

Športové hry sa odporúča vyučovať tak, aby sa žiaci v priebehu
základnej školy zoznámili so všetkými uvedenými športovými hrami.
Hodiny telesnej a športovej výchovy sa v TC športové hry rozdeľujú na
nácvičné, opakovacie a zdokonaľovacie a na hodiny určené na zápasy. V
školách, ktoré nemajú potrebné materiálne podmienky na výučbu hier,
možno počty hodín určené na nácvik a zdokonaľovanie herných
systémov využiť na nácvik herných činností jednotlivca a kombinácií. Na
hodinách určených na zápasy učiteľ vhodne zaradí súťaže a zápasy v
prípravných hrách a zápasy podľa pravidiel zvolenej športovej hry (resp.
upravených pravidiel), pričom nehrajúci žiaci sa učia plniť funkciu
rozhodcu, zapisovateľa a pod.
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Plávanie
Kompetenciou pre tento celok je, že žiak dokáže preplávať technicky
správne s príslušným štartovým skokom a obrátkou 200 m jedným alebo
viacerými plaveckými spôsobmi.
Výkonový štandard:
•

vedieť správne vykonať a prakticky ukázať základné plavecké
pohyby zo zvoleného plaveckého spôsobu v plaveckom bazéne,
plaveckej učebni,
• vedieť pomenovať a popísať základné obrátky pri zvolenom
plaveckom spôsobe,
• vedieť vysvetliť základné pravidlá plaveckých pretekov,
• vedieť správne používať plavecké okuliare a nadľahčovacie
pomôcky.
• preplávať technicky správne s príslušným štartovým skokom
a obrátkou:
a) minimálna úroveň: 50 m jedným plaveckým spôsobom
b) pokročilá úroveň: 200 m jedným alebo viacerými plaveckými spôsobmi
Plávanie sa odporúča organizovať priebežne v ucelenom 10hodinovom celku. Školy, ktoré nemajú podmienky na priebežnú výučbu
plávania, organizujú ju v 5 až 7-dňových kurzoch s minimálne 10hodinovým výcvikom. Na začiatku a na konci tematického celku sa
overuje plavecká výkonnosť. Vo vstupnom teste sa zisťuje plavecká
zručnosť žiakov v osvojenom plaveckom spôsobe, prípadne v druhom
plaveckom spôsobe. Vyučovaný plavecký spôsob odporúčame zvoliť
podľa lepšej úrovne práce dolných končatín v splývavej polohe (prsia,
kraul). Počas celého výcviku je potrebné klásť dôraz na dýchanie. Na
každej vyučovacej hodine je potrebné venovať pozornosť nácviku i
zdokonaľovaniu plaveckých spôsobov.
Sezónne činnosti
Kompetenciou pre tento celok je, že žiak vo vybraných sezónnych
činnostiach dosahuje primeranú úroveň osvojenia jednotlivých techník
zjazdového a bežeckého lyžovania.
Výkonový štandard:
•

vedieť správne vykonať a prakticky ukázať základné pohyby na
lyžiach s prispôsobením sa rôznym terénnym nerovnostiam resp.
prekážkam pri jazde,
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vedieť pomenovať a popísať základné techniky jednotlivých jázd,
oblúkov, brzdení a pod.,
vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných sezónnych činností,
vedieť správne vykonať základné bezpečnostné techniky – pády, pri
vykonávaní sezónnych činností,
zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupiny cvičencov)
pred začiatkom jednotlivých sezónnych aktivít,
vedieť správne prispôsobiť výstroj a výzbroj potrebné pre
vykonávanie jednotlivých sezónnych činností,
plniť úlohy (funkcie) súvisiace s pretekmi v jednotlivých sezónnych
činnostiach – funkcia rozhodcu, organizátora a pod.

Do sezónnych činností je zaradené zjazdové a bežecké lyžovanie
a cvičenia v prírode, ktoré sú súčasťou základného učiva v predmete
telesná a športová výchova na základných školách. Uskutočňuje sa
formou lyžiarskeho výcviku na zjazdových alebo bežeckých lyžiach.
Lyžiarsky výcvik žiakov sa organizuje ako lyžiarsky výcvik s dennou
dochádzkou alebo formou lyžiarskeho zájazdu.
Lyžovanie sa na školách, ktoré nemajú vhodné terénne a klimatické
podmienky na lyžiarsky výcvik v mieste alebo v najbližšom okolí,
organizuje formou 5 až 7-dňovýchh lyžiarskych kurzov (zájazdov). Žiaci,
ktorí nemajú potrebné vybavenie na zjazdové lyžovanie, môžu výcvik
absolvovať na bežeckých lyžiach, pričom škola vytvorí na to príslušné
organizačné a metodické podmienky. Obsahom sa lyžiarsky výcvik
zameriava na zvládnutie základných pohybových štruktúr a špeciálnych
pohybových zručností v zodpovedajúcich terénnych a snehových
podmienkach, na rozvoj základných pohybových schopností, na
osvojovanie určených poznatkov.
Cvičenia v prírode sa organizujú v rozsahu štyroch hodín v 5. a 6.
ročníku a v rozsahu päť hodín v 7. a 9. ročníku. Podľa miestnych
podmienok sa využívajú areály zdravia. Pri presunoch na miesta cvičenia
na bicykloch a pri jazde na bicykloch v podmienkach cestnej premávky v
rámci cvičenia sa odporúča spolupracovať s miestnym orgánom
policajného zboru. Za cvičenia v prírode sa nepovažujú výlety s prevažne
kultúrnou poznávacou činnosťou, ani osobitnou smernicou určené
celoškolské cvičenia zamerané na precvičovanie učiva "Ochrana života a
zdravia".
Povinný výberový tematický celok a Testovanie.
V ročnom pláne učiva sa odporúča, aby sa tematické celky Poznatky
z telesnej športovej výchovy a športu a Všeobecná gymnastika vyučovali
ako súčasť každej vyučovacej hodiny telesnej a športovej výchovy a boli
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dotované 15 % času vyučovacej hodiny. Ostatné tematické celky sa
odporúča vyučovať v dvoch alternatívach. Prvá alternatíva – v každom
ročníku sa vyučuje každý TC. Druhá alternatíva – v každom ročníku sa
odučia aspoň tri TC. Pritom každý musí byť odučený počas školskej
dochádzky aspoň dvakrát s výnimkou plávania. Plávanie sa zaraďuje do
vyučovania aspoň raz za 5 rokov. TC sa považuje za odučený, ak má
v ročnom pláne minimálne 6-hodinovú dotáciu z celkového počtu
vyučovacích hodín.
Aspoň jeden výberový TC je povinný v každom ročníku. Výberové TC
rozširujú základné TC o pohybové činnosti, ktorých výber umožňuje
rešpektovať podmienky školy, záujmy žiakov, záujmy učiteľa, miestne
tradície a pod. Vyučovanie výberových TC musí rešpektovať plnenie
cieľov telesnej a športovej výchovy a bezpečnosť pri cvičení.
Učiteľ môže zaradiť do programu iba tie športové činnosti, ktoré boli
súčasťou jeho pregraduálnej prípravy na vysokej škole, alebo na ktoré
získal trénerské alebo cvičiteľské vzdelanie, alebo certifikát v niektorej
forme ďalšieho vzdelávania učiteľov a trénerov. V záujme každého
učiteľa telesnej a športovej výchovy by malo byť zúčastniť sa ďalšieho
vzdelávania učiteľov a postupné získavanie potrebnej kvalifikácie
k chýbajúcim športovým činnostiam.
Podrobnejšie informácie sú na www.statpedu.sk

Aktuálny stav tvorby nových pedagogických dokumentov
Od uvedenia do praxe aktuálnych štátnych vzdelávacích programov
uplynulo 5 rokov. V školskom roku 2012/13 sa na všetkých stupňoch
školy a vo všetkých ročníkoch vyučovalo „po novom“. Vzhľadom na to
nastal čas na analýzu, posúdenie a zhodnotenie zmien, ktoré nový model
kurikulárnych dokumentov priniesol. Štátny pedagogický ústav a jeho
predmetové komisie dostali zadanie od Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR realizovať „Pohľad späť“ na vzdelávacie programy.
V požiadavkách na jednotlivé predmetové komisie boli formulované
otázky, ktoré mali poskytnúť ucelený pohľad na problematiku aplikácie
štátneho vzdelávacieho programu v pedagogickom procese jednotlivých
predmetov.
V prieskume prostredníctvom ankety sa zisťovala u učiteľov na 1. a 2.
stupni základnej školy spokojnosť s týmito dokumentmi, problémy
vzniknuté pri tvorbe školských vzdelávacích programov a pri ich
realizácii. Predmetová komisia konštatovala, že po počiatočných
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problémoch pri rozpracovaní ŠVP na podmienky školy sa učitelia
s dokumentom stotožnili a zásadné pripomienky neboli. Prevažná
väčšina požiadaviek sa týka ďalšieho podporného materiálu vo forme
metodických príručiek, metodických listov rozpracúvajúcich jednotlivé
celky, učebníc a iných zdrojov k výučbe.
Pri pripomienkach rezonovala aj jedna významná. Išlo o týždennú
dotáciu vyučovacích hodín pre náš predmet. Učebný plán určil vo
všetkých ročníkoch dotáciu pre predmet 2 hodiny týždenne a ďalšie
vyučovacie hodiny mohli byť využité z disponibilných voľných hodín pre
jednotlivé ročníky. Školy pre rôzne dôvody v minimálnom rozsahu
rozširujú výučbu telesnej a športovej výchovy. Požiadavka na nové
učebné plány preto znie - zvýšiť dotáciu na 3 vyučovacie hodiny
týždenne.
Na základe podkladov, dostupných informácií a požiadaviek vedenia
ŠPÚ boli vypracované pracovnými skupinami predmetovej komisie
návrhy na nový štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
a nižšie sekundárne vzdelávanie. Od školského roku 2014/15 sa zjednotí
názov predmetu na „Telesná a športová výchova“ pre všetky stupne
vzdelávania.
K zásadným
zmenám
v
pripravovaných nových
dokumentoch by malo patriť: zjednodušená forma dokumentu, neriešia
sa kompetencie, redukuje sa obsah, ciele predmetu sa premietajú do
výkonového štandardu, s výkonovým štandardom korešponduje
obsahový štandard pre jednotlivé moduly.
K týmto dokumentom prebieha verejná diskusia. Pripomienky z nej
budú následne zapracované a finálna verzia vstúpi do platnosti od
školského roku 2014/15.
Vyskúšajte sa:
1. V ktorom roku boli schválené aktuálne vzdelávacie programy?
2. Aké tematické celky tvoria ŠVP z telesnej a športovej výchovy pre
ISCED 1?
3. Aké sú hlavné ciele vyučovania telesnej a športovej výchovy na 1.
stupni ZŠ?
4. Objasnite obsahové zameranie vo vybranom TC z ISCED 1.
5. Prezentujte výkonový štandard pre vybraný TC z ISCED 1.
6. Ktoré sú základné TC v telesnej a športovej výchovy pre ISCED 2?
7. Aké sú hlavné ciele výučby telesnej a športovej výchovy na 2. stupni
ZŠ?
8. Objasnite obsahové zameranie vo vybranom TC z ISCED 2
9. Prezentujte výkonový štandard pre vybraný TC z ISCED 2
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3.3 Tvorba programov vyučovania a základy didaktiky
gymnastických cvičení, tancov a gymnastických športov
pre stupne ISCED 1 a 2
3.3.1 Využitie prostriedkov gymnastiky a tancov v ISCED 1
Na primárnom stupni vzdelávania ISCED 1 sa výraznejšie
diferencujú ciele, úlohy a obsah telesnej a športovej výchovy podľa
jednotlivých ročníkov. Prvý ročník je adaptačný, čomu zodpovedá
výrazné zastúpenie spontánnych pohybov a pohybových hier, v ktorých
sa rozvíjajú prirodzené lokomócie: chôdza, beh, skoky, hody, lezenie.
Motivačne ich odporúčame posilňovať slovom, spevom, rytmom, pričom
značná pozornosť sa venuje cvičeniam, ktoré podporujú správne držanie
tela. V prvom roku školskej dochádzky odporúčame pohybové činnosti
gymnastického a tanečného a využívať široké spektrum všestranne
rozvíjajúcich cvičení, medzi ktoré patria kondičné, koordinačné a
kompenzačné cvičenia, rytmická gymnastika, tance a základy akrobacie.
Druhý a tretí ročník sú prechodné, ide v nich o postupný a primerane
gradovaný prechod od spontánnosti a hravosti k prevažne riadenej
činnosti. Deti majú vykonávať súťaživé činnosti a mal by narastať podiel
športových činností a výkonov. Najväčšiu pozornosť je nutné naďalej
venovať cvičeniam, ktoré pozitívne ovplyvňujú správne držanie tela, ako
i zdokonaľovaniu pohybových zručností. Je vhodné aplikovať cvičenia
základnej, kondičnej a rytmickej
gymnastiky, ale aj gymnastické
a tanečné hry a súťaže. Mal by sa zvyšovať podiel času na základy
akrobacie a koordinačné cvičenia s gymnastickým a tanečným obsahom.
Štvrtý ročník má zabezpečiť bezproblémový prechod žiakov na 2. stupeň
základnej školy a zvládnuť pohybové programy ISCED 2. Vyučovanie
telesnej a športovej výchovy by malo mať zvýšenú obsahovú
a organizačnú náročnosť so zvýšeným podielom športovej činnosti a jej
intenzifikácie, ako i množstvom podnetov na myslenie a samostatnú
tvorivú činnosť žiakov. Z gymnastiky a tancov odporúčame
až
dvojnásobný nárast prostriedkov športovej gymnastiky oproti nižším
ročníkom. Treba klásť dôraz na nácvik a zdokonaľovanie gymnastických
pohybových činnosti, ktoré cielene učia zvládnuť presné pohyby
jednotlivých segmentov tela i tela ako celku. Ide o zosúladenie a vhodné
uplatnenie kondičných a koordinačných schopností v konkrétnej
pohybovej úlohe, ktoré sa prejavujú v rýchlom a presnom osvojovaní
gymnastických a tanečných zručností.
Gymnastické cvičenia pozitívne pôsobia na rozvoj sily posturálnych
svalov, čím priamo ovplyvňujú správne držanie tela. Polohy strmhlav na
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horných končatinách v podpore či vo vise na náradiach ovplyvňujú rozvoj
svalov pletenca ramena a lopatkovej sústavy, čo sa inými cvičeniami
nedá dosiahnuť. Celkový rozvoj obratnosti a koordinácie, predovšetkým
rozvoj statickej a dynamickej rovnováhy prostriedkami gymnastiky sa
odráža na rýchlom učení sa iným pohybovým činnostiam, ako sú
korčuľovanie, lyžovanie, bicyklovanie, ktorých osvojenie potom pretrváva
celý život. Na základe výskumných sledovaní, osobných skúseností
a vedomostí je obdobie 6 – 10 rokov najvýznamnejšie v ontogenéze
motoriky žiakov. Nazýva sa aj „zlatým vekom“ motoriky, ktorý je
charakteristický nárastom obsahu a kvality pohybovej činnosti
a osvojením rozmanitých pohybových a športových podnetov. Má
významný vplyv na zdravie žiakov, harmonický rozvoj proporcionality
jednotlivých svalových skupín, emotívnych a pozitívnych zážitkov
z pohybovej aktivity, čo následne ovplyvňuje vzťah žiakov a žiačok
k športu aj v ďalších rokoch. Systematické telesné, funkčné a pohybové
zdokonaľovanie žiakov mladšieho školského veku považujeme za
najdôležitejší stupeň vzdelávania v predmete telesná a športová výchova,
čo by malo byť zohľadnené aj v príprave učiteľov telesnej a športovej
výchovy.
Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Tu by mali žiaci primerane veku a svojim schopnostiam zvládnuť
elementárne zručnosti z akrobacie ako predpoklady zvládnutia
základných gymnastických cvičebných tvarov: kotúle vpred a vzad,
stojky v rôznych polohách, premet bokom, preskok cez kozu, chôdza,
kroky, poskoky, obraty a váhy na nízkej kladinke, ako aj základné polohy
a pohyby na hrazde, na kruhoch a zoskoky z náradia. Gymnastickými
cvičeniami pôsobíme na pohybový aparát cielene a komplexne. Tvoria
ich tzv. analytické cvičenia (aplikujú sa na vymedzenú oblasť) alebo
syntetické cvičenia, kde sa do činnosti zapája celé telo, (t. j. jedným
cvičebným tvarom môžeme rozvíjať viacero pohybových schopností). Pre
zvládnutie účelnej organizácie pohybových činností si tiež musia žiaci
osvojiť základné poradové cvičenia a vedieť ich pomenovať.
Pohybové činnosti a zručnosti, ktoré by si mali žiaci osvojiť sú:
základné polohy a pohyby tela a jeho častí, zmeny polôh a obraty okolo
rôznych osí, poskoky, skoky, ako aj základné gymnastické cvičebné
tvary. Dôsledne sa aplikuje didaktika základných gymnastických
zručností, prostné cvičenia a všestranne rozvíjajúce cvičenia, ktoré
formujú základné gymnastické zručnosti. Sú to cvičenia, ktoré majú
všestranne rozvíjajúci a kondično-koordinačný charakter:
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základné pohyby častí tela: horných a dolných končatín, trupu, hlavy,
polohy celého tela: postoje, sedy, ľahy, kľaky, podpory, lokomočné
pohyby celého tela: chôdza, beh, skoky a obraty,
akrobatická príprava: spevňovacie, odrazové, rovnovážne, doskokové
a rotačné prípravné cvičenia,
základné akrobatické cvičenia a cvičebné tvary: prevaly vpred a vzad,
kotúle z rôznych východiskových do rôznych konečných polôh a ich
obmeny, s výskokmi a obratmi, stojky na lopatkách, na hlave a na
rukách, premet bokom,
základné polohy a pohyby na náradí: zhyby a výmyky na hrazde (aj
s priamou pomocou) so zameraním na rozvoj sily horných končatín a
trupu, ako i nácvik súčinnosti pohybu jednotlivých segmentov tela na
náradiach: kruhy, lavičky, rebriny, debna, laná a tyče na šplhanie,
odrazy, výskoky a preskoky ako bezpečné prekonanie prekážky
ponad lavičku, debnu, kozu, koňa, výskoky na vyvýšenú podložku či
náradie a priame
preskoky ponad náradie v zľahčených
podmienkach ( z malej trampolíny, z 2 mostíkov) so zameraním na
riadenie pohybu tela a jeho segmentov v bezoporovej fáze.
Zdravotný význam:

Všetky obmeny stojok (na lopatkách, na hlave, na rukách) významne
formujú držanie tela. Ich osvojenie je závislé od schopnosti žiaka fixovať
polohu izometrickou prácou posturálnych svalov, ktorých sila
zabezpečuje udržanie tela v správnej polohe. Polohy strmhlav, ktoré sú
stáročiami overené a odporúčané napr. z cvičenia jogy, zabezpečujú
žiaduce prekrvenie hlavy a hornej časti trupu
Všetky obmeny kotúľov (vpred, vzad, roznožmo, schyľmo, letmo)
z rôznych východiskových do rôznych konečných polôh a ich kombinácie
predstavujú tzv. syntetické cvičenia, ktorými komplexne pôsobíme na
rozvoj sily horných a dolných končatín, brušných a driekovo-bedrových
svalov, pohyblivosť chrbtice, trénovanosť vestibulárneho analyzátora
i celkovú obratnosť žiakov. Predstavujú základnú gymnastickú zručnosť s
transferom do bežného i športového života. Jednotlivé fázy kotúľov tvoria
prevaly vpred a vzad, ktorých zautomatizovaný pohyb pomôže predísť
možnému zraneniu, napr. pri pádoch na lyžiach, z bicykla či pri rôznych
pohybových kolíziách. Preto základná akrobatická príprava je súčasťou
športovej prípravy v rôznych športoch. Svojím obsahom vytvára
kompenzáciu jednostrannému zaťaženiu, ktorému sú často žiaci
mladšieho školského veku vystavení pri skorej špecializácii v športoch,
ako je napr. tenis, futbal, hokej, kanoistika, lyžovanie pod.

Teoretické základy tvorby programov vyučovania

163

Všetky druhy základných, t. j. priamych preskokov (roznožka, skrčka)
a ich obmeny v zľahčených podmienkach v didaktike nácviku majú
pozitívny vplyv na rozvoj dynamickej sily horných a dolných končatín,
spevnenie tela v bezoporových fázach a silu svalov trupu a dolných
končatín pri doskokoch, ako i na zlepšenie úrovne základných
koordinačných schopností. Osvojenie si preskoku ponad náradie je
primárne dôležité posudzovať ako zvládnutie prekážky s bezpečným
doskokom, ktorá sa často vyskytuje pri športovom zápolení či v bežnom
živote. Nácvik a zdokonaľovanie preskoku (už i v zľahčených
podmienkach) formuje vôľové vlastnosti žiakov i zdravé sebavedomie, ak
zvládli prekážku a môžu sa spoliehať na vlastné sily.
Psychomotorické cvičenia a hry
Sú pohybové činnosti primárne zamerané na osvojenie si správneho
držania tela, sebauvedomovanie základných polôh tela s kinestetickým
vnímaním v časovo - priestorových vzťahoch, osvojenie si cvičení
zameraných na koncentráciu a pozornosť, návyk správneho dýchania
a pohybové aktivity zamerané na čiastkovú i celkovú relaxáciu.
Psychomotorika vychádza z holistického chápania človeka a jeho
prepojenia telesnej, psychickej a sociálnej oblasti a vyjadruje úzke
spojenie medzi psychikou, teda duševnými procesmi a motorikou, ich
súvislosť, naviazanosť a prelínanie. Vzťahuje sa k procesu vývoja každého
jedinca. Psychomotorika (pochopenie tela, lateralita, orientácia v priestore,
vnímanie, cieľavedomá motorika) v užšom ponímaní predstavuje súhrn
pohybových, motorických aktivít človeka, ktoré sú prejavom jeho
psychických funkcií i jeho psychického stavu. Je to motorická akcia, ktorá
vyplýva z psychickej činnosti, alebo je to reakcia (odpoveď jednotlivca) na
psychické podnety (vnímanie, myslenie, pamäť, pozornosť, predstavivosť)
a stavy (nálada, celkové naladenie človeka). Zaradenie psychomotoriky do
cvičebných jednotiek je rôzne, môže vyplniť celú hodinu, väčšinou
odporúčame aplikovať niekoľkominútový blok v ktorejkoľvek časti hodiny.
Psychomotorické prvky a cvičenia môžu byť uplatnené aj individuálne.
Vždy by mali byť včlenené zámerne a premyslene. Psychomotorické
prostriedky sú bežné, ale i menej obvyklé. Medzi základné obsahové
zložky sa zaraďuje a využíva obsah gymnastiky, hier, rytmickej a tanečnej
gymnastiky, pantomímy, jogy, relaxačné a relaxačno-koncentračné
techniky. Široká škála gymnastických a tanečných prostriedkov svojím
obsahom slúži na stimuláciu, rozvoj a podporu psychomotoriky, spájajú
motorický a psychický prejav do jedného vyjadrenia. Využívame ich na
formovanie držania tela v rôznych polohách, k čomu slúži pohybový obsah
cvičení základnej gymnastiky, strečingové cvičenia, cvičenia rozvíjajúce
presnosť pohybu v čase, priestore a veľkosti svalového úsilia, ich
zakomponovanie do gymnastických a tanečných hier i súťaží aj s využitím
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náčinia, ako sú lopty alebo švihadlá. Významné miesto má aj tzv. tanečnopohybová terapia, čo je jedna z foriem terapie praktizovaná v USA
približne 45 rokov. Ide o psychoterapeutické využitie tanca a pohybu,
prostredníctvom ktorého sa človek môže kreatívne zapojiť do procesu
podporujúceho emocionálnu, kognitívnu, fyzickú a sociálnu integráciu.
Pohybové činnosti a zručnosti ktoré by mali žiaci z tejto oblasti
v období mladšieho školského veku zvládnuť, sú: fixovanie správneho
držania tela v stoji, pri pohybe vpred, vzad a bokom (aj na zúženej ploche
opory ako sú lavičky, nízka kladina), spevnenie tela v bezoporových
fázach a pri doskoku (napr. po skokoch, zoskokoch z náradia a pri
skokoch na trampolíne), odhad času a priestoru v rôznych pohybových
zručnostiach, základné koordinačné činnosti a ich väzby (napr. hod loptou
do obruče pri behu, pri zoskoku z lavičky), zvládnutie cvičení na rozvoj
dynamickej rovnováhy (balansovanie na lavičkách, pohyblivom náradí
napr. zavesenej lavičky na kruhoch), ale aj zvládnutie dýchania a
koncentrácie pozornosti na pocity vo svaloch v rôznych polohách pri
strečingu i pri pohybových podnetoch cielených na rozvoj základných
koordinačných schopností. Osobitný význam má aplikácia pohybového
obsahu rôznych tancov, nácvik a zdokonaľovanie polôh a pohybov tela
v tanečných figúrach, tanečných motívoch na rôzny typ hudby, detských
tanečných hier a imitačné cvičenia, osvojenie si kooperácie pohybu vo
dvojiciach i v celej skupine.
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Väčšinu pohybového obsahu v tomto tematickom celku tvoria
pohybové činnosti s hudbou, rytmické cvičenia a tanec. Zvládnutie obsahu
pohybových činností v tomto module úzko súvisí s kvalitou osvojených
pohybových činností z modulu “Psychomotorické cvičenia a hry“. Žiaci by
mali mať rozvinuté základné senzorické, motorické, ale aj intelektuálne a
umelecké tvorivé schopnosti a vedieť ich primerane aplikovať v živote
i športe prostredníctvom kultivovaného pohybu. Gymnastické i tanečné
pohyby jednotlivých častí tela i jeho pohyby vcelku vznikli zámernou
štylizáciou pohybu človeka a patria medzi základné pohybové činnosti
rozvíjajúce estetické cítenie žiakov, emotívnosť a radosť z pohybu.
Tanečná a gymnastická pohybová príprava z obdobia predškolského a
mladšieho školského veku pretrváva až do dospelosti, prejavuje sa na
peknom držaní tela a estetike pohybov horných i dolných končatín.
Pohybové činnosti a zručnosti, ktoré by si mali žiaci osvojiť, sú:
optimálne rozvinuté koordinačné schopnosti, predovšetkým rytmické
a priestorovo-orientačné, špecifické zručnosti rytmických a tanečných
cvičení v rôznych obmenách zamerané na rozvoj improvizácie, kreativity,
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schopnosti precítenia a vnímania pohybu. Osobitosťou je naučiť žiakov
reagovať na partnerov v tanci i hre, čím sa upevňuje emocionalita,
súdržnosť a upevňujú sa sociálne vzťahy v skupine. Patrí sem i schopnosť
vytvoriť individuálnu alebo skupinovú pohybovú skladbu z obsahu a
zručností rôznorodých tancov a gymnastických športov
pre ich
prezentáciu na športovo-kultúrnych podujatiach školy alebo súťaží žiakov
na rôznej výkonnostnej úrovni. V našich vzdelávacích témach pre tento
modul ponúkame: „Hudobno-pohybová rytmika“, “Pohybová skladba,
kreativita a pohybová improvizácia“, „Detské ľudové tance“, „Latinskoamerické a štandardné tance“ a „Gymnastické športy : moderná
gymnastika, športová gymnastika, športový aerobik a teamgym“.

3.3.2 Využitie prostriedkov gymnastiky a tancov v ISCED 2
Nižší stupeň sekundárneho vzdelávania (5. – 9. ročník, resp. 1. - 4.
ročník osemročného gymnázia) - ISCED 2 je obdobie pubertálneho veku
žiakov (t. j. vek 11 – 15 rokov). Je to najzložitejší ontogenetický článok
vývoja osobnosti. Nástup, priebeh i skončenie pubertálneho obdobia je
individuálne veľmi diferencované. Je to obdobie veľkých zmien, vyznačuje
sa eruptívnosťou – vulkanizmom, výbušnosťou a nevyrovnaným rastom
rôznych zložiek osobnosti. Na celkovom vzraste má hlavný podiel dĺžka
dolných končatín, čiastočne i trupu a v telesnej výške sa jednotlivé
proporcie blížia dospelým. U chlapcov je to začiatok vylučovania
hormónov, ktoré ovplyvňujú rast sily, u dievčat je nástup do menarché
a tieto fyziologické skutočnosti musí učiteľ telesnej a športovej výchovy
akceptovať a hlavne im prispôsobiť zaťaženie na hodinách telesnej
a športovej výchovy. Ukončuje sa zakrivenie chrbtice, čo má veľký význam
na priame držanie tela. Zrýchlene sa vyvíja kostrové svalstvo a svaly sa
predlžujú a získavajú i na objeme. V období puberty je medzi chlapcami
a dievčatami veľa rozdielov, na začiatku obdobia sú dievčatá vyššie, na
konci puberty sú vyšší už chlapci. Výber a dávkovanie prostriedkov
gymnastiky a tancov musí rešpektovať zmeny a odlišnosti vo vývoji
pohybového systému žiakov a žiačok.
Pedagogický proces na tomto stupni škôl kontinuálne nadväzuje na
obsah prvého stupňa školskej dochádzky. Primárnym cieľom je vytvoriť
záujem o telesnú výchovu, aktívny vzťah k telovýchovnej a športovej
činnosti vo voľnom čase a v spôsobe života, získať adekvátnu somatickým, motorickým a psychickým predpokladom zodpovedajúcu
úroveň pohybových schopností a osvojiť si pohybové zručnosti z učiva
stanoveného učebnými osnovami. V učebných osnovách
sa z
prostriedkov gymnastiky vo všetkých ročníkoch u chlapcov a dievčat
odporúčajú
priebežne vykonávať poradové cvičenia, základná
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gymnastika, relaxačné a kompenzačné cvičenia, rekreačný aerobik a
kondičné cvičenia. Je to z dôvodov, že v školskej telesnej a športovej
výchove a osobitne na 2. stupni základných škôl je dôležité aplikovať
také telesné cvičenia, ktoré prispievajú k proporcionálnemu rozvoju
všetkých svalových skupín, predovšetkým však posturálnych svalov,
ktoré ovplyvňujú správne držanie tela aj pri rastovej akcelerácii.
Charakteristickým znakom vzdelávania v tejto oblasti sú vedomosti
a praktické skúsenosti vedúce k rozvoju pohybových schopností,
zlepšovaniu pohybovej výkonnosti žiakov a k získaniu základov
z gymnastických športov. Cez pestrý pohybový obsah sa v tomto veku
vytvára vzťah k pravidelnej pohybovej aktivite
a základ zdravého
životného štýlu.
Základom obsahu telesnej a športovej výchovy je aj učivo z
prostriedkov gymnastiky, gymnastických športov a tancov. Tvoria ho
tematické celky (ďalej len TC), ktoré sú rozdelené na základné
a výberové. Do základných TC patrí všeobecná gymnastika a základy
gymnastických športov, do výberových TC patrí cvičenie v posilňovni,
aerobik, základy spoločenských tancov, disco tancov a ľudových tancov.
Obsah základných tematických celkov musí byť vytvorený tak, aby si ho
osvojila väčšina žiakov. Autori učebných osnov odporúčajú, aby sa
základné tematické celky a všeobecná gymnastika vyučovali ako súčasť
každej vyučovacej hodiny a aspoň jeden výberový TC bol povinný
v každom ročníku.
Všeobecná gymnastika
Čo do obsahu, vedomostných a pohybových kompetencií celok, ktorý
tvorí základ rozvoja pohybových zručností a tiež bázu na rozvoj zručností
v iných pohybových činnostiach či športoch. Je zameraná na osvojenie si
polôh, pohybov, cvičení a cvičebných tvarov a ich väzieb, ktoré je žiak
schopný predviesť ako pohybový celok alebo pohybovú skladbu
individuálne či skupinovo.
Cieľ tohto tematického celku musí byť zameraný na zvýšenie úrovne
pohybových schopností a gymnastických zručností, ktoré pomáhajú zlepšiť
zdravotne orientovanú telesnú zdatnosť školskej populácie.
Obsah
všeobecnej gymnastiky tvoria pohybové činnosti zo širokého spektra
rôznych druhov gymnastiky. Zo základných druhov gymnastiky sem patria
prostné cvičenia, akrobatické cvičenia a cvičenia na náradí, ktoré
formujú základné gymnastické zručnosti. Sú to základné polohy, pohyby
tela a cvičebné tvary, ktoré majú všestranne rozvíjajúci a koordinačný
charakter. Ich pohybový obsah tvoria:
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polohy a pohyby častí tela v stoji, v sede, v ľahu, v podporoch, vo
vzporoch, vo vise, zoskoky z náradia (pohyb celého tela z nižšej
polohy do vyššej), náskoky na náradie (pohyb tela z nižšej polohy do
vyššej) a ich obmeny,
cvičenia s náčiním ako sú veľké a malé lopty, švihadlá, tyče, plné
lopty, expandery a pod., ktoré rozvíjajú a zlepšujú pohybové
schopnosti (predovšetkým silu, rýchlosť i pohyblivosť, ale aj funkčnú
pripravenosť žiakov, zameranú na rozvoj aeróbnej vytrvalosti,
akrobatická príprava zameraná na osvojenie si cvičebných tvarov
vcelku: kotúle, stojky, premet bokom, ich väzby a kombinácie
s obratmi, skokmi a cvičebnými tvarmi, vykonávanými v smeroch
vpred a vzad,
základné polohy a pohyby na náradí: zhyb, výmyk na doskočnej
hrazde, statické a dynamické cvičenia na kladine, predkmihy
a odkmihy na hrazde, húpanie na kruhoch a šplhanie na lane resp. na
tyči - so zameraním na rozvoj sily horných končatín a trupu,
výskoky na náradie a preskoky ako bezpečné prekonanie prekážky
náradia: debna, koza, kôň, ale i priame preskoky z malej trampolíny
so zameraním na riadenie pohybu tela a jeho segmentov
v bezoporovej fáze.
Kondičná gymnastika

Prostriedky kondičnej gymnastiky sú zamerané na rozvoj kondičných
a kondično-koordinačných schopností posilňovaním horných a dolných
končatín,
chrbtového
a brušného
svalstva
s niekoľkonásobným
opakovaním v rôznych polohách, ako sú kľuky, výpony, poskoky, skoky
zhyby, záklony, predklony, posilňovacie cvičenia v podporoch, sedoch,
kľakoch bez aj s vlastnou hmotnosťou tela alebo s využitím náčinia
a náradia, ako aj podľa cieľa vypracovať a realizovať tonizačný,
všeobecno-kondičný, plyometrický a vytrvalostno-silový program. Počet a
frekvencia cvičení podľa zvoleného cieľa môže byť aj účelovým
programom. Všeobecne je kondičná gymnastika zameraná na udržiavanie
a zvyšovanie telesnej zdatnosti (kondície i rekondície), na prevenciu a
upevnenie zdravia a optimálne zvládnutie školskej i mimoškolskej činnosti.
Pohybový obsah tvoria:
•
•
•

cvičenia cielene zamerané na rozvoj jednotlivých kondičných
schopností: sily, rýchlosti, vytrvalosti, ale i pohyblivosti,
cvičenia s náčiním a na náradí patriace k tradičnému vybaveniu
telocvične (rebriny,
lavičky, debny, plné lopty, gumené lopty,
expandery s rôznym odporom, švihadlá a pod.),
cvičenia s presne stanoveným cieľom, napr. rozvoj sily rôznych
svalových skupín a k tomu adekvátny spôsobom posilňovania so
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záťažou (napr. záťaž s hmotnosťou vlastného tela, váhou činky,
odporom expanderu a pod.),
všetky cvičenia majú určený počet sérií, počet opakovaní v sériách a
intenzitu cvičenia,
didaktická forma: hromadná, resp. cvičenie na stanovištiach, kruhový
tréning a ich obmeny.
Základná gymnastika

Do obsahu základnej gymnastiky sú zakomponované cvičenia
s cieľom dosiahnuť celkový všestranný telesný a pohybový rozvoj žiakov.
Obsah základnej gymnastiky umožňuje dokonalé precvičenie celého tela a
získanie optimálnej pohyblivosti. Pohyby tela a jeho častí cielene pôsobia
na organizmus z anatomicko-fyziologického hľadiska. Pohybový obsah
tvoria:
•
•
•
•
•
•
•

všestranne rozvíjajúce cvičenia bez náčinia,
cvičenia s náradím a náčiním, ako sú napr. lavičky, diely debny,
rebriny, krátke tyče, švihadlá, lopty, expandery a pod.,
cvičenia na správne držanie tela a vytvorenie adekvátneho svalového
korzetu pre chrbticu,
posilňovacie cvičenia jednotlivých svalových skupín s vlastnou
hmotnosťou tela vo dvojiciach, v trojiciach,
akrobatické cvičenia, skoky a obraty, cvičenia na náradí a s náradím,
cvičenia s náčiním, relaxačné a dychové cvičenia,
poradové cvičenia: nástup, povely a pochod,
celkovo je základná gymnastika zameraná na koordinované riadenie
pohybu, na motoricko-funkčnú pripravenosť a na dosiahnutie
všeobecnej telesnej zdatnosti.
Gymnastické hry

Osobitné miesto v základných druhoch patrí gymnastickým hrám,
ktoré sú zamerané na motiváciu žiakov a spestrenie hodiny. Môžu plniť
funkciu dynamického rozcvičenia, rozvoja obratnosti, môžu sa aplikovať aj
v hlavnej časti cvičebnej jednotky, ako aj na kompenzáciu psychického
zaťaženia v závere hodiny. Pohybový obsah tvoria:
•
•
•
•

základné lokomócie ako beh, poskoky, skoky,
hry bez náradia a náčinia,
lezenie a rúčkovanie s využitím náradia ako rebríky, rebriny, kruhy,
malé trampolíny, lavičky, nízka kladina, šplh na lane,
podliezanie a preliezanie náradia: kôň, koza, debna, lavičky, kladina,
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využitie náčinia: lopty, švihadlá, plné lopty,
súťaživé hry.
Rytmická gymnastika

Obsah rytmickej gymnastiky tvoria cvičenia rytmu, taktu,
rovnováhové cvičenia, kroky, obraty, skoky so zmenou rytmu pohybu a to
bez náčinia aj s náčiním. Patria sem gymnastické pohybové druhy
vykonávané na hudbu alebo s výrazným rytmickým sprievodom. Široký
cvičebný obsah je zameraný na zosúladenie pohybového rytmu s rytmom
hudobným. Pohybový obsah tvoria:
•
•
•
•

cvičenia bez náčinia: chôdza, beh, tanečné kroky, skoky, rovnovážne
cvičenia, obraty,
cvičenia s náčiním: švihadlo, lopta, obruč, kužele, stuha, šatka,
cvičenia tempa, rytmu, taktu, dynamiky, formy a výrazu,
priestorové cvičenia: cvičenia smeru, tvaru a priestorových dráh.

Podľa cieľa, zamerania, hudobného sprievodu a cvičebného obsahu
členíme rytmickú gymnastiku na dva hlavné smery: rytmickú pohybovú
výchovu a aeróbnu gymnastiku.
Kompenzačné cvičenia
Sú zamerané na odstraňovanie a korigovanie telesných a pohybových
nedostatkov, na rozvoj kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov v rôznych
polohách a posilňovacie cvičenia zamerané lokálne na problematické časti
tela. Kompenzačné cvičenia majú v základných druhoch gymnastiky svoje
miesto vzhľadom na potrebu aplikácie kompenzačných cvičení na chrbticu
v rôznych visoch na náradí, na veľkej lopte, resp. v cvičeniach v ľahu ktoré sú zamerané na regeneráciu síl a majú relaxačný charakter.
V závere cvičebnej jednotky odporúčame aplikovať aj niektoré cvičenia z
jogy, ktoré tvoria samostatný komplex dýchacích, naťahovacích,
uvoľňovacích, ale i posilňovacích polôh a cvičení. Pri aplikácii
kompenzačných, strečingových a jogových cvičení má veľký význam i
relaxačná hudba a celkové dosiahnutie telesného i psychického uvoľnenia.
V našich vzdelávacích témach pre základné TC ponúkame: „Didaktika
s náčiním – overball“, „Hudobno-pohybová rytmika“, „Didaktika základných
pohybových zručností“, „Gymnastické hry“, „Detské ľudové tance a hry“ a
„Všestranne rozvíjajúce, posilňovacie a naťahovacie cvičenia“.
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Základy gymnastických športov
Je to tematický celok, ktorý od žiakov vyžaduje úroveň osvojenia si
činností gymnastického športu, ktorý je schopný žiak predviesť
individuálne alebo v skupine podľa daných pravidiel. Okrem cvičení
zameraných na rozvoj kondičných a koordinačných cvičení, musí žiak
získať zručnosti z akrobacie, vrátane prípravných a imitačných cvičení,
cvičenia na náradí, s náčiním, výrazovo-estetické prostriedky
gymnastických, tanečných a aerobikových pohybov. Zo športovej
gymnastiky sú presne sformulované požiadavky na zvládnutie
gymnastických zručností z akrobacie, na hrazde, na kladine, na kruhoch
a na preskoku. Z modernej gymnastiky sú požadované zručnosti v
cvičení so švihadlom, loptou a šatkou. Vyžaduje sa spoločná pohybová
skladba s náčiním na hudbu v trvaní 30 – 60 sekúnd. Vzhľadom na
dostatok a šírku obsahu odbornej literatúry z techniky a didaktiky
športovej gymnastiky tento tematický celok zbytočne podrobnejšie
nerozpracovávame.
Do výberových TC patria gymnastické a tanečné pohybové aktivity,
ktoré prešli za posledných 20 rokov obsahovou zmenou, resp. patria
medzi nové pohybové a športové činnosti, významne ovplyvňujúce
telesnú zdatnosť a životný štýl človeka. Vyzdvihujeme, že patria do
obsahu telesnej a športovej výchovy u žiakov staršieho školského veku.
Tieto
pohybové
aktivity
sú
rovnako
v centre
záujmu
masovokomunikačných prostriedkov, ktoré významne ovplyvnili ich
vykonávanie aj v čase osobného voľna u ľudí rôzneho veku a pohlavia.
Cvičenie v posilňovni
Patrí do sféry vysokého záujmu všeobecnej populácie. Je zamerané
nielen na rozvoj silových schopností, ale aj formovanie jednotlivých
svalových skupín a ich vyváženej proporcionality. Začatie systematického
posilňovania so záťažou je v ontogenéze vývoja jedinca vhodné práve
v období rastovej akcelerácie (13 – 15 rokov). Počnúc 7. ročníkom
odporúčame zaradiť cvičenie v posilňovni nielen pre chlapcov, ale aj pre
dievčatá. Pri rozvoji silových schopností je však nutné prihliadať na telesný
rozvoj a pohlavné osobitosti žiakov. V súčasnosti by školy mali mať
vybudovanú posilňovňu, ktorú žiaci môžu navštevovať aj mimo hodín
telesnej a športovej výchovy. Postupným obohacovaním obsahu
posilňovania so záťažou (o rôzne druhy činiek, expanderov, závaží
a posilňovacích strojov) sa z kondičnej gymnastiky vyvinula kondičná
kulturistika, ktorá tvorí v súčasnosti samostatné športové odvetvie. Delí sa
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na kondičnú a športovú (súťažnú) kulturistiku a každá má svoju osobitnú
didaktiku a obsah. V posilňovniach sa vykonávajú:
•
•
•
•

cvičenia na špeciálnych zariadeniach (posilňovacích strojoch) podľa
zvoleného cieľa cvičenia (formovanie jednotlivých svalových skupín,
rozvoj sily rôznych svalových skupín a pod.),
cvičenia s činkami rôznej záťaže na jednotlivé svalové skupiny podľa
cieľa cvičenia: formovanie tela, rozvoj silových schopností, zvyšovanie
objemu svalovej hmoty,
didaktika posilňovania je zvolená vzhľadom na individuálne ciele
cvičiacich a podľa toho sa zvolí: veľkosť záťaže – t. j. váha činky,
počet sérií, počet opakovaní v sériách,
cvičenia kondičnej gymnastiky a kondičnej kulturistiky sa programovo
zameriavajú na výkonnostný a vrcholový šport alebo na dosiahnutie
individuálne zvoleného cieľa pre všeobecnú populáciu (diferencovane
podľa veku a pohlavia).
Aerobik

Aerobik, resp. aeróbna gymnastika patrí do gymnastických
pohybových aktivít školskej telesnej a športovej výchovy už viac ako 15
rokov. Vývoj aerobiku bol najskôr cestou inovácie pohybového obsahu a
cieľa cvičenia pri hudbe ako džezgymnastika, ktorá využívala džezovú
hudbu, ako i kroky a väzby džezového tanca. Neskôr do jej obsahu prenikli
tanečné a gymnastické pohyby a rýchlo sa rozšírila ako populárna forma
kondično-tanečného cvičenia pre ženy. Vedecky podložené poznatky
dokumentujú účinnosť aerobiku nielen na zdravotne orientovanú telesnú
zdatnosť, ale i na rozvoj kondičných a koordinačných schopností. Aerobik
je vytrvalostné cvičenie kondičného charakteru, pri ktorom sa obsahovo
využívajú prostriedky základnej, kondičnej, rytmickej gymnastiky, tancov
i úpolov. Ovplyvňujú
sa hlavné komponenty telesnej zdatnosti,
predovšetkým aeróbna vytrvalosť, ale i sila rôznych svalových skupín.
Hodina aeróbnej gymnastiky (zaužívaný názov je hodina aerobiku) má
nielen aeróbnu, ale i posilňovaciu časť. Cvičenie sa vykonáva na hudbu,
ktorá pomáha udržiavať žiaduce tempo a tým i intenzitu cvičenia. Hodiny
aerobiku môžu mať rôznorodý pohybový obsah, trvanie i intenzitu.
Aplikuje sa široká škála pohybových prostriedkov, ale využívajú sa aj nové
náčinia (veľké a malé lopty, expandery, činky), ako aj náradia (stupienky,
slide, bosu a pod.). V konečnom dôsledku tak vznikajú nové druhy
aerobiku. Hodiny môžu mať kondičný, posilňovací, formatívny či
rehabilitačný charakter. Osobitné miesto má tzv. tanečný aerobik
s rôznorodým pohybovým obsahom a charakteristickou hudbou, ako je
napr. salza, funk, hip hop či zumba. Nedostatkom čisto tanečných
aerobikov je absencia posilňovacej časti hodiny, ktorá pri iných druhoch
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aerobiku predstavuje komplexné pôsobenie nielen na rozvoj aeróbnej
vytrvalosti, ale aj sily jednotlivých svalových skupín.
Základy spoločenských tancov, disco tancov a ľudových tancov.
Tanec má s gymnastikou niektoré spoločné znaky aj oblasť
pôsobenia. Tanec s gymnastikou sú si blízke v rovine emocionálnych
zážitkov, ako i v požiadavkách na zvládnutie špeciálnej techniky, ktorá si
vyžaduje dlhodobú systematickú prípravu. Vonkajší pohybový prejav a
kvalita techniky jednoduchých i zložitých pohybov sú založené na
zvládnutí
uvedomelej a precítenej práci svalov. Tanečná technika
prezentuje pohyb po stránke výrazovej, rytmickej, dynamickej
a priestorovej. Delenie tancov vychádza z ich pohybového obsahu.
Tance majú široké uplatnenie v pohybovej príprave v rôznych
gymnastických a technicko-estetických športoch. Do výberového
tematického celku pre žiakov staršieho školského veku je veľmi vhodné
tance pravidelne zaraďovať. Od 7. triedy
obvykle začínajú žiaci
navštevovať kurzy spoločenských tancov, kde sa naučia nielen základy
techniky tanca, ale aj spoločenskému správaniu. V tomto smere je
výberový tematický celok z tancov aj vhodnou voľbou pre vzbudenie
záujmu žiakov. Tak ako v minulosti, aj v súčasnosti je žiaduce
nezabudnúť na ľudové tance, ktoré majú svoj nesporný kondičnokoordinačný potenciál a tvoria súčasť našej tanečnej pohybovej kultúry.
V súčasnosti je široký arzenál tancov ako street dance, funk, hip hop,
break dance, lockin´, popin´, electric boogie, house, disco, akrobatický
rock and roll a sú akceptované v tejto vekovej kategórii aj pre ich
vykonávanie na modernú hudbu. Tanečný šport (predtým spoločenské
tance) sa delia na štandardné tance a latinsko-americké tance, ktorým
televízne súťaže „Bailando“ či „ Lets´dance“ priniesli veľkú publicitu.
Zvýšil sa tým záujem o ich osvojenie nielen zo strany všeobecnej
populácie, ale i z radov školskej mládeže. Zaradiť ich do školskej
telesnej a športovej výchovy je preto veľmi vhodné.
Vyskúšajte sa:
1. Aké prostriedky z gymnastiky a tancov by ste použili na formovanie
správneho držania tela u žiakov mladšieho školského veku?
2. Patria strečingové cvičenia aj do psychomotoriky a ako ich je
potrebné vykonávať?
3. Ktoré zo základných druhov gymnastiky by ste použili na rozvoj sily
horných a dolných končatín?
4. Ktoré pohybové činnosti rozvíjajú kreativitu a emocionalitu a uveďte
konkrétne príklady.
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5. Čo patrí do základných tematických celkov v ICSED 2?
6. Ktoré pohybové činnosti patria do výberových celkov v ISCED 2.
7. Uveďte príklady cvičení na rozvoj sily z prostriedkov patriacich do
základných tematických celkov v ICSED 2.
8. Uveďte príklady pohybovej aktivity na rozvoj zdravotne orientovanej
telesnej zdatnosti, ktoré patria do výberových tematických celkov
v ICSED 2.
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3.4 Tvorba programov vyučovania a základy didaktiky
pohybových, športových a netradičných hier pre stupne
ISCED 1 a ISCED 2
3.4.1 Cieľ a obsah
Pohybové, športové a netradičné hry majú v primárnej edukácii
dôležité postavenie. Realizujú sa v rámci predmetu telesná a športová
výchova a prispievajú k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej
zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Prispievajú k dosiahnutiu špecifických
cieľov predmetu a rozvíjajú aj všetky kľúčové predmetové kompetencie
(pohybové; kognitívne; komunikačné; učebné; interpersonálne; postojové
kompetencie ).
Zabezpečenie týchto kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom
obsahu, ktorý je rozdelený do štyroch modulov: Zdravie a jeho poruchy,
Zdravý životný štýl, Zdatnosť a pohybová výkonnosť, Športové činnosti
pohybového režimu.
Obsah na stupni ISCED 1
Výučba sa realizuje v rámci predmetu telesná a športová výchova
a v základných tematických celkoch:
• Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti;
• Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry;
• Kreatívne a estetické pohybové činnosti;
• Psychomotorické cvičenia a hry;
• Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti.
Obsah tematického celku manipulačné, pohybové a prípravné
športové hry je zameraný na rozvoj kompetencií, vedomostí,
schopností, zručností a postojov.
Kompetencie:
Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry;
Prejavovať schopnosť spolupracovať, dodržiavať dohodnuté pravidlá;
Technicky správne manipulovať s náčiním a pohybovať sa s ním,
odhadovať pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych
situáciách a obmenách;
• Prejavovať pozitívny postoj k herným činnostiam, uplatňovať zásady
kultúrneho správania sa na športových podujatiach.

•
•
•
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Vedomosti:
Základné herné činnosti jednotlivca - poznať a vedieť pomenovať;
Základné informácie o hrách a súťažiach, význame súťaživosti
v športe;
Správna technika základných herných činností jednotlivca;
Poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním;
Poznatky o základných pravidlách realizovaných hier;
Poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových
podujatiach;
Zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.
Schopnosti a zručnosti:
Proporcionálny
rozvoj
všetkých
pohybových
schopností
prostredníctvom hier;
Osvojovanie si základných herných činností jednotlivca v rôznych
obmenách;
Osvojovanie si rôznych spôsobov manipulácie s náčiním;
Realizácia hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách a situáciách;
Osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť podľa nich konať
a rozhodovať.
Postoje:
Pozitívne vnímať rôzne hry ako významnú súčasť pohybových aktivít
človeka;
Dodržiavať zásady fair play pri realizovaných hrách;
Adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich aktér i ako divák;
Adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať prehru s uznaním kvalít
súpera.

Obsah na stupni ISCED 2
Predmet telesná a športová výchova sa realizuje so zameraním na
štyri základné moduly, v ktorých sa využíva široké spektrum pohybových,
športových a netradičných hier.
V module „Zdravie a jeho poruchy“ je pohybový obsah zameraný
na základnú gymnastiku, zdravotne orientované cvičenie, relaxačné
a dýchacie cvičenie, cvičenie na držanie tela, techniku základnej
lokomócie, cvičenie na lavičkách, tanečné kroky a poskoky, špecifické
cvičenia na jednotlivé poruchy zdravia, strečing, cvičenia s palicami
a podobne. Zdravotná telesná výchova je špecifická forma telesnej
výchovy, ktorá je určená pre zdravotne oslabených jednotlivcov.
Pohybový obsah zdravotnej telesnej výchovy tvoria základné prostriedky
(špecifické cvičenia podľa jednotlivých druhov oslabení) a činnosti na
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celkový telesný a pohybový rozvoj, medzi ktoré patria aj pohybové hry.
Tie sa však musia vyberať a upravovať tak, aby boli vylúčené nevhodné
cvičenia, aby pohybový obsah hry bol primeraný pre konkrétny druh
oslabenia. Zaraďovanie pohybových hier do vyučovacej hodiny v
zdravotnej telesnej výchove má význam predovšetkým z fyziologického a
psychologického hľadiska. Význam pohybových hier v tejto oblasti
vyplýva z ich špecifických znakov (kolektívnosť, súťaživosť,
emocionálnosť), ktoré pozitívne ovplyvňujú žiakov zaradených do
zdravotnej telesnej výchovy.
Pri výbere jednotlivých hier sa odporúča niekoľko možností:
1. Vyberáme pohybové hry, ktoré sa odporúčajú pre nižšie vekové
kategórie. Ako príklad možno uviesť pohybové hry pre deti
predškolského veku, ktoré sa dajú použiť v zdravotnej telesnej
výchove stredných škôl.
2. Upravujeme pravidlá pohybových hier, najčastejšie zjednodušením
pohybovej úlohy.
3. Zmenšujeme hraciu plochu, na ktorej sa hra realizuje, skracujeme
vzdialenosti pri štafetách, používame ľahšie a mäkšie lopty.
4. Skracujeme hrací čas, znižujeme počet bodov, ktorý má družstvo pri
hre dosiahnuť.
Príklady vhodných pohybových hier pre tento modul je možné nájsť v
publikáciách: Szaboóvá, 1988; Čepčiansky, 1989; Keblová & Tupý, 1996;
Kirchner, 2000. Príklady využitia tanečných pohybových hier uvádzajú
Rovný & Zdeněk, 1979; Döbler & Döbler, 1992; Moosmann, 2009.
V module „Zdravý životný štýl“ sú v ponúkanom pohybovom
obsahu všestranne rozvíjajúce cvičenia, masáže, relaxačné cvičenia,
džoging, cvičenia v prírode, pohybové hry, didaktické hry, očná
gymnastika, hody na cieľ, prekážkové dráhy a podobne. V tomto module
sa uplatňujú pohybové hry s nižšou intenzitou zaťaženia a
s jednoduchšími pravidlami. Ako príklad môžeme uviesť netradičné
pohybové hry boccia, petanque a ringo, ktorých základom je hádzanie
predmetu hry na cieľ. Pohybové hry v tomto module prispievajú
k regenerácii telesných a duševných síl človeka, k upevneniu jeho
zdravia a k zvyšovaniu telesnej zdatnosti.
Pri výbere pohybových hier sa odporúča niekoľko možností:
1. Vyberáme pohybové hry vhodné na kompenzáciu jednostranného,
prevažne duševného zaťaženia žiakov, na pozitívne ovplyvňovanie
ich fyzického a duševného zdravia, telesného a pohybového vývinu,
ale aj na formovanie psychických, intelektuálnych, ako aj morálnych
vlastností osobnosti.
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2. Pohybové hry v tejto oblasti prispievajú k regenerácii telesných a
duševných síl človeka, k upevneniu jeho zdravia a k zvyšovaniu jeho
telesnej zdatnosti. Sú významnou zložkou aktivít voľného času, ktoré
sa využívajú individuálne (spontánne alebo systematicky) a
kolektívne, najmä v telovýchovných organizáciách, športových
kluboch, v školách, v rekreačných zariadeniach a pod.
3. Príťažlivosť pohybových hier v tejto oblasti vyplýva z viacerých
hľadísk - spája sa pohybová činnosť so športovou emocionalitou, s
prežívaním radosti z úspešnej súčinnosti so spoluhráčom v
situáciách, ktoré vyžadujú tvorivosť. To pôsobí ako komplexný faktor
príťažlivosti pohybových hier, týka sa všetkých súťažiacich a
mobilizuje ich opätovne sa stretnúť.
Príklady vhodných pohybových hier pre tento modul: Rovný, 1980;
Zapletal, 1985; Mazal, 2007; Moosmann, 2008; Argaj, 2009; Adamčák &
Nemec, 2010; Novotná & Vladovičová, 2012.
V module „Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť“ je pohybový
obsah zameraný na športové činnosti mobilizujúce energetické zdroje.
Využíva sa predovšetkým atletika, lyžovanie, korčuľovanie, plávanie,
kondičná gymnastika, aerobik, ropeskipping, cyklistika a podobne. Vo
všeobecnosti platí, že v tejto oblasti sa vo veľkej miere odporúčajú
pohybové hry ako univerzálny tréningový prostriedok, ktorý pomáha
mobilizovať energetické zdroje človeka (tréning energetických systémov).
Pri výbere pohybových hier v tomto module sa odporúča niekoľko
možností:
1. Predovšetkým u detí a mládeže je z hľadiska zákonitostí ich
somatického, fyziologického, psychologického a sociálneho vývoja
veľmi účinné využívať rozličné pohybové hry. Môžu sa uplatňovať
predovšetkým ako všeobecne a špeciálne rozvíjajúce cvičenia so
zameraním na pohybové schopnosti.
2. Využívame pohybové hry v rozličnom prostredí – vo vode, na snehu,
na ľade.
3. Vhodné sú aj orientačné hry – terénne skrývačky, terénne
naháňačky, stopárske hry, topografické hry, branné hry.
4. Špecifickú skupinu tvoria pohybové hry s loptami. Patria medzi
najobľúbenejšie a ich efekty sú všestranné – podporujú rozvoj
pohybových schopností, pohybových zručnosti a rozvoj taktického
myslenia.
Príklady vhodných pohybových hier pre tento modul: Rovný &
Zdeněk, 1979; Zapletal, 1985; Kreidler, 1986; Döbler & Döbler, 1992;
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Fosterová, Hartingerová & Smithová, 1997; Bator, Bula & Stanek, 2002;
Schnelle, 2005; Mazal, 2007; Moosmann, 2009; Tůma & Tkadlec, 2010.
V module „Športové činnosti pohybového režimu“ je široká
ponuka pohybových,
športových a netradičných hier. K tradičným
športovým hrám (basketbal, futbal, hádzaná, ľadový hokej, volejbal)
pribudli netradičné pohybové a športové hry: frisbee ultimate; rugby;
vodné pólo; nohejbal; florbal; futsal; hokejbal; indiaca; korfbal; plážový
volejbal; softbal (teebal); streetbasketball a iné.
V tomto module sa využívajú hry v najväčšom rozsahu. Vyplýva to zo
vzájomnej previazanosti pohybových, športových a netradičných hier. Pri
výučbe športových hier sa pohybové hry využívajú predovšetkým pri
nácviku a zdokonaľovaní herných činností jednotlivca. Pri výučbe
netradičných športových hier sú vhodné pohybové hry, ktoré obsahujú
podobné športové zručnosti ako konkrétna netradičná športová hra
(pohybová hra catch ball – športová hra baseball, pohybová hra T-ball –
športová hra softball).
Veľmi často sa najmä v rámci ISCED 1 a 2 využívajú „mini“ varianty
športových hier – minibasketbal, minifutbal, minihádzaná, minivolejbal.
Ich podstatou je prispôsobenie pravidiel veku a vyspelosti detí.
Pre ISCED 2 sú vhodné aj netradičné pohybové hry. Napríklad frisbee
ultimate je netradičná športová hra s priamymi súbojmi hráčov. Hrať sa
začala v roku 1967 v USA a v súčasnosti je v programe Svetových hier.
Cieľom hry je prihrať lietajúci disk spoluhráčovi do koncovej zóny. Je
kondične náročná a výrazne sa v nej uplatňuje taktické myslenie hráčov.
Hrá sa na trávnatom ihrisku 100 x 37 m, na ktorom sú dve koncové zóny
(obrázok 3)
Obrázok 3
Fressbee ultimate
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Indiaca sa hrá na obdĺžnikovom ihrisku a cieľom hry je odbiť
operenú loptičku ponad sieť na súperovu polovicu ihriska (obrázok 4).
Obrázok 4
Indiaca

Sieť je natiahnutá nad stredovou čiarou, očká by nemali mať
väčšie rozmery ako 5x5 cm. Musí byť najmenej 610 cm dlhá a 80
cm vysoká. Predmetom hry je indiaca – operená loptička, má výšku
25 cm a hmotnosť 45 až 65 g (obrázok 5).
Obrázok 5
Operená loptička pre Indiacu
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Pri výbere pohybových, športových a netradičných hier pre tento
modul sa núka niekoľko možností:
1. Vhodné sú predovšetkým pohybové hry, ktoré sú zamerané na
nácvik herných činností jednotlivca v športových a netradičných
hrách. V nácviku sa používajú jednoduchšie, nenáročné pohybové
hry, v ktorých nedochádza k aktívnemu a priamemu odporu súpera
a majú nízku intenzitu zaťaženia. V týchto hrách, na rozdiel od
prípravných cvičení, sú zvýšené nároky na psychickú sféru činnosti
hráčov, čo vyplýva zo súťaživej činnosti a premenlivosti herných
podmienok. Námet hry a prirodzená snaha hráčov zvíťaziť, pomáha
zvyšovať efektívnosť nácviku herných činností.
2. Pohybové hry zaraďujeme do procesu učenia herných činností
jednotlivca v športových hrách ako určitú kontrolu ich zvládnutia.
3. Využívame aj špecifické pohybové hry, ktoré sú zamerané na rozvoj
taktického myslenia hráčov. Ide o hry, v ktorých sa vyskytujú zložité
herné situácie, čo núti hráčov rýchlo ich analyzovať a následne aj
riešiť.
4. Pohybové hry môžeme využiť pri výbere talentov na športové hry.
Pomáhajú hodnotiť niektoré výberové kritériá (Šimonek, 1987).
5. Výučbu športových hier začíname najskôr vo forme „mini variantov“.
Príklady vhodných pohybových hier pre tento modul: Bucher, 1994;
Bator, Bula & Stanek, 2002; Argaj, 2003; Schnelle, 2005; Zapletalová &
Laurenčík, 2007; Moosmann, 2009; Argaj, 2009; Bažány & Borgulová,
2011; Hianik, 2011.

3.4.2 Základy didaktiky
Didaktický proces v pohybových, športových a netradičných hrách je
tvorený systémom vzájomných vzťahov medzi žiakmi, učiteľom a učivom.
Cieľom tohto procesu je rozvoj herného výkonu družstva a rozvoj
individuálnych herných výkonov v danej hre. Edukačným cieľom je teda
osvojenie primeranej úrovne herného výkonu v danej hre, čo znamená
pochopenie jej podstaty a rozvoj súvisiacich kompetencií, vedomostí,
schopností, zručností a postojov.
Vo všeobecnosti výučbu pohybových, športových a netradičných hier
chápeme ako proces, ktorý tvoria základné komponenty:
• ciele vyučovania,
• obsah,
• interakcia medzi učiteľom a žiakom,
• podmienky vyučovania.
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Efektívnosť výučby závisí od voľby optimálnych vyučovacích
metód, vyučovacích štýlov, vyučovacích postupov, didaktických
foriem a od materiálnych prostriedkov vyučovania.
Vzhľadom na charakteristiku pohybových, športových a netradičných
hier sa zameriavame predovšetkým na vyučovacie štýly a vyučovacie
postupy. Výber vyučovacieho štýlu závisí od viacerých faktorov (vek
a vyspelosť žiakov, materiálne prostriedky), ale najviac je ovplyvnený
špecifickosťou pohybových, športových a netradičných hier a najmä tým,
že v hrách musia hráči samostatne objavovať optimálne riešenia herných
situácií. Vhodné je preto kombinovanie príkazového štýlu a štýlu
s riadeným objavovaním. Vyučovací postup pri výučbe nám spresňuje
základnú stratégiu a výber vhodných metód. Vzhľadom na jednoduchosť
pravidiel pohybových hier preto najčastejšie využívame komplexný
vyučovací postup. Pri výučbe pohybových hier v rámci ISCED 1 a 2 je
vhodný aj synteticko-analytický vyučovací postup.
V súčasnosti sa začínajú preferovať integrované prístupy k výučbe
športových hier, ktoré sú založené na učení herných zručností
v premenlivých podmienkach a obsahujú aj taktickú stránku riešenia
herných situácií. Tento taktický prístup uvádzajú autori Bunker & Thorpe,
1982; Psotta & Velenský, 2001; Griffin & Butler, 2005; Psotta, 2006;
Martens, 2006). Pri výučbe športových hier autori (Dobrý, Tomajko,
Velenský, Tůma, Háp, Šafaříková, Šafařík & Argaj, 2011; Zapletalová &
Olosová, 2012) uvádzajú, že v každej športovej hre musí hráč najskôr
vedieť, akú hernú úlohu má riešiť a splniť a až potom sa musí naučiť ako
to urobiť. V basketbale je niekoľko autorov, ktorí naznačujú výhody
taktického prístupu. Z pohybových hier zameraných na basketbal
vychádzajú Medler & Schuster (1999), priamu vyučovaciu metódu,
v ktorej základom je vlastná hra (basketbal) popisujú Steinhöfer &
Remmert (1998), Argaj (2000) uvádza pozitívne efekty pohybových hier
a súťaživých cvičení v minibasketbale. Podobne Tomajko & Dobrý (2002)
píšu o princípoch výučby športových hier, ktoré vyžadujú, aby žiaci
pochopili v súvislostiach to, čo robia, prečo to robia, ako to robia a aby
žiaci na to prichádzali, pokiaľ je to možné, sami. Komplex 50 pohybových
hier a súťaživých cvičení, ktoré modelujú herné podmienky, zostavil
Prusak (2005). Edukačný program American Sport Education Program
zvýrazňuje význam učenia taktických zručností v basketbale, ktoré
umožňujú realizovať technické zručnosti v zápasových podmienkach.
Velenský (2008) zdôrazňuje, že otvorené pohybové zručnosti
v basketbale vychádzajú z integrálnej jednoty technickej a taktickej
stránky. Neumann & Popovic (2010) vychádzajú z herného prístupu
k učeniu basketbalu, kde sa žiaci učia riešiť herné situácie v zápasových
podmienkach.
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Pôvodný model taktického prístupu podľa autorov Bunker & Thorpe
(1982) ponúka učiteľom návod ako vplývať na pohotovosť hráčov, ako
zdokonaliť ich taktické myslenie. Kľúčovým aspektom tohto modelu je
také rozpracovanie hier (druhy hernej praxe), ktoré núti hráčov
rozhodovať sa v priebehu hry, a tým zvyšuje ich chápanie hry a zvyšuje
sa úroveň taktického myslenia. Tento model vyučovania obsahuje 5
základných krokov:
Krok 1 – Hra (zápas)
Oboznámenie sa s hrou. Hra má byť prispôsobená výkonnostnej úrovni
hráčov, aby napredovali v učení sa.
Krok 2 – Pochopenie hry
Hráči majú chápať pravidlá hry (napr. vymedzenie hracieho priestoru,
platnosť bodov a pod.).
Krok 3 – Taktické myslenie
Hráči musia takticky premýšľať (napr. uvoľňovanie sa do voľného
priestoru alebo bránenie priestoru), čo im má pomôcť pochopiť princíp
hry, a tak zvýšiť ich taktické myslenie.
Krok 4 – Vhodné rozhodovanie
Hráči sa v procese rozhodovania musia sústrediť. Pýtame sa ich, čo majú
robiť (taktické myslenie) a ako to majú robiť (výber vhodnej zručnosti a jej
realizácia), čo im má pomôcť správne sa rozhodovať počas hry.
Krok 5 – Vykonanie zručnosti
V tomto bode je potrebné sústrediť sa na spôsob vykonania špecifických
zručností a pohybov. Teoretická znalosť sa líši od samotnej realizácie
zručností v tom, že hráčova pozornosť je zameraná na konkrétnu
špecifickú zručnosť alebo pohyb. Prevedenie zručnosti sa vždy ukáže
v kontexte hry.
Krok 6 – Výkon
Výkon je podmienený špecifickými kritériami v závislosti od cieľov hry,
úlohy alebo celej hodiny. Koniec koncov, splnenie týchto špecifických
kritérií je podmienkou kvalifikovaných hráčov.
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Pri zostavovaní konkrétneho programu výučby pohybových,
prípravných, športových a netradičných hier môžeme princípy
taktického prístupu zhrnúť do 3 premís:
•
•
•

Pri usporiadaní učiva používame synteticko-analytický vyučovací
postup (od celku k častiam a späť k celku);
Rozvoj taktického myslenia a konania je nadradený osvojovaniu
technických zručností;
Pri realizácii integrovanej hernej praxe z hľadiska situačného
kontextu preferujeme premenlivé herné podmienky.

Na základe týchto východísk môžeme vlastnú činnosť učiteľa pri
výučbe pohybových hier rozčleniť do niekoľkých základných
krokov:
•

•

Určenie názvu, zamerania, námetu a pravidiel pohybovej hry.
Určenie názvu pohybovej hry má veľký význam – pomáha učiteľovi
pri výučbe tým, že hráči po osvojení názvov hier už neskôr
nepotrebujú podrobné vysvetľovanie pravidiel. Pod konkrétnym
názvom si vedia predstaviť obsah pohybovej hry a sú hneď
pripravení, čo výrazne znižuje stratový čas vyučovacej hodiny.
Veľakrát názov pohybovej hry aj motivuje najmä mladších hráčov
ukázať svoje schopnosti (Kráľ strelcov, Na žonglérov, Na medveďa,
Raketa). Zameranie pohybovej hry nám určuje, aká zručnosť
a schopnosť sa prostredníctvom hry stimuluje. Námet pohybovej hry
stručne definuje cieľ hry (trafiť bránku, chytiť súpera, predbehnúť
družstvo a pod.). Pravidlá pohybovej hry už presne určujú ihrisko
a ďalšie technické vybavenie (kužele, stojany na sieť, bránky a pod.),
počty hráčov, dovolenú činnosť hráčov v rámci družstva a proti
súperovi, hracia doba a spôsob hodnotenia.
Rozdelenie hráčov (družstiev) podľa zvoleného hracieho
systému. Kľúčovou úlohou učiteľa je rozdeliť hráčov (družstvá) tak,
aby súťaž bola čo najviac vyrovnaná. Keď má jedno družstvo výraznú
prevahu, oslabuje to záujem všetkých družstiev. V niektorých hrách
treba rozhodnúť, kto má akú úlohu (napr. kapitán družstva), na ktorú
stranu pôjde, v akom poradí sa bude zapájať do hry. V takomto
prípade je vhodné, keď o tom rozhodne žrebovanie. Keď učiteľ
autoritatívne určí niekomu menej lákavú úlohu, určí družstvo, ktoré
bude hru začínať, môže vyvolať určité negatívne reakcie hráčov. Keď
rozhodne žrebovanie, prijímajú to všetci lepšie. Pri zostavovaní
družstiev môžeme použiť niekoľko spôsobov žrebovania. Nasadenie
najlepších hráčov a dolosovanie ostatných (učiteľ vyberie potrebný
počet hráčov podľa pohybovej výkonnosti a vybraní hráči sa
pravidelne striedajú pri výbere ostatných hráčov). Ďalším spôsobom
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je losovanie označených družstiev (učiteľ pripraví kartičky
s označenými družstvami a hráči si vylosujú svoje družstvo). Používa
sa aj losovanie – strihanie podľa japonskej hry – kameň, nožnice,
papier (učiteľ určí kapitánov družstiev a tí potom „strihajú“
o ostatných hráčov).
Rozhodovanie pohybovej hry. Je jednou z najdôležitejších činností
učiteľa pri vyučovaní pohybových hier. Popri tom však musí vo
vhodných okamihoch (pri prerušení hry) hráčov usmerňovať,
vysvetľovať chyby, pomáhať zapojiť sa do hry tým hráčom, ktorým sa
hra nedarí. Niekedy v zápale boja vznikajú pri niektorých pohybových
hrách aj spory medzi súperiacimi stranami. Ak hráč A hádzal loptu na
hráča B a potom sa nemôžu dohodnúť, či ho zasiahol alebo nie,
vznikajú spory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť celú vyučovaciu
hodinu. V tejto situácii stojí pred učiteľom neľahká úloha: vypestovať
v hráčoch úctu k súperovi a naučiť ich dodržiavať zásady fair play.
Preto musí byť sám objektívny a všetky pokusy o klamanie, vedomé
nerešpektovanie pravidiel hry musí vedieť vhodným spôsobom
potrestať a na druhej strane pochváliť priznanie chyby hráčom, keď ju
rozhodca nepostrehol. Je dôležité si uvedomiť, že hra, ktorá nie je
citlivo usmerňovaná, stráca často výchovný účinok, ba niekedy
dokonca pôsobí negatívne. Pri rozhodovaní je veľmi dôležité
postavenie učiteľa na ihrisku. Musí stáť v takej pozícii, aby hráčom
nezavadzal a zároveň mohol presne a objektívne rozhodovať. Výber
miesta závisí od druhu pohybovej hry – pri predbiehačkách musí stáť
na koncovej čiare, aby mohol rozhodnúť, kto pribehol do cieľa ako
prvý (obrázok 6).

Obrázok 6
Predbiehačky
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Pri postavení hráčov do kruhu – je najvhodnejšie stáť medzi kruhmi
a v odstupe tak, aby mu hráči nezavadzali vo výhľade (obrázok 7).
Obrázok 7
Postavenie pri hre

Relatívne samostatným problémom pri realizácii vyučovacej hodiny
so zameraním na pohybové hry je nácvik a zdokonaľovanie pohybovej
hry. Učiteľ pri vyučovaní pohybových hier používa rôzne metódy, formy,
postupy a dodržiava pri tom známe zásady a princípy. V súvislosti s
uplatňovaním zásady postupnosti sa zaužívalo aj používanie termínov
nácvik a zdokonaľovanie, ktoré predstavujú relatívne samostatné
didaktické fázy. Pod nácvikom rozumieme učenie novej, neznámej
pohybovej hry. Pri zdokonaľovaní je úlohou naučiť hráčov konať
komplexne - využívať v hre rôzne taktické varianty, zvýšiť rýchlosť a
úspešnosť činností, ktoré hráči realizujú v hre.
Príklad postupu učiteľa pri nácviku pohybových hier:
1. Oboznámi hráčov s názvom pohybovej hry, vysvetlí dej hry, pravidlá.
2. Rozdelí hráčov, pridelí im úlohy, pripraví herné náčinie a náradie,
oznámi spôsob začiatku a ukončenia hry.
3. Realizuje hru. Závažné chyby, ktoré ohrozujú správny priebeh hry
opravuje počas hry, keď je to potrebné, preruší hru.
4. Vyhodnotí hru: ako hráči pochopili dej hry, ako si zapamätali pravidlá,
v čom robili najčastejšie chyby.
5. Keď je to potrebné, zaradí hru v zjednodušenej podobe, prípadne sa
samostatne venuje nácviku tých pohybových činností, ktoré hráči
nedokázali v hre realizovať.
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Pri nácviku pohybových hier si musí učiteľ uvedomiť, že aj tie
zdanlivo najjednoduchšie hry vyžadujú učenie. Preto treba začínať s tými
najjednoduchšími, a až neskôr zaraďovať zložitejšie, náročnejšie.
Pohybové hry, ktoré sa vydarili, treba opakovať. Opakovanie hier je aj
školou pre učiteľa. Neskôr dokáže lepšie a výstižnejšie vysvetliť pravidlá,
uviesť príklady správnej aj nesprávnej činnosti hráčov a prideliť im úlohy,
ktoré dokážu zvládnuť. Nesmieme zabúdať, že aj negatívna skúsenosť
má určitú cenu, učí, akým chybám sa treba vyhnúť v budúcnosti.
Príklad postupu učiteľa pri zdokonaľovaní pohybových hier:
1. Oboznámi žiakov s názvom pohybovej hry, vysvetlí dej hry a pravidlá.
Vzhľadom na to, že pri zdokonaľovaní opakujeme už pre hráčov
známu hru, nie je potrebné vysvetľovať všetky údaje - stačí
pripomenúť len kľúčové pravidlá.
2. Naznačí hráčom rôzne taktické varianty, ktoré môžu v hre realizovať
a keď ich dokážu uplatniť, pochváli ich. Vždy po skončení hry
upozorňuje hráčov na nové varianty, ktoré vymysleli sami.
3. Obmieňa hráčov vo funkciách, úlohu kapitána dostane postupne
každý hráč družstva.
4. Postupne sťažuje hru: zvýši alebo zníži počet hráčov, zvýši počet
naháňačov, zväčší alebo zmenší ihrisko a podobne. Tu musí učiteľ
postupovať citlivo, príliš ľahká, alebo, naopak, veľmi ťažká hra deti
nezaujme.
5. Keď v hre hrá rozhodujúcu úlohu nejaká pohybová zručnosť,
napríklad hádzanie lopty na pohyblivý terč, môžu sa jej v rámci
zdokonaľovania venovať hráči samostatne. Tu sa môžu
predovšetkým zdokonaliť v technike, ktorá potom pozitívne ovplyvní
ich úspešnosť v hre samej.
Hodnotenie hry sa realizuje bezprostredne po skončení hry – učiteľ
vyhlási výsledky, víťazov, konečné poradie hráčov, družstiev. Dôležité je
zhodnotenie priebehu hry, najmä dodržiavania pravidiel; treba povedať,
kto hral dobre, kto a v čom robil chyby. Pochváliť treba nielen víťaza, ale
aj všetkých, ktorí bojovali s nadšením a tých, ktorí svojím správaním v
duchu fair play boli príkladom pre ostatných. Dôležité je aj zhodnotenie
taktickej činnosti hráčov a družstiev. Na konkrétnych príkladoch treba
vysvetliť, kto vo svojej úlohe podal dobrý výkon, kto, naopak, nevedel
využiť možnosti, ktoré v hre mal.
Pre seba robí učiteľ hodnotenie neskôr z pohľadu, či hra splnila svoj
cieľ, či sklamala a prečo. Ako postupovať ďalej, keď sa hra nevydarila?
Dôležité je analyzovať príčiny, ktoré to najpravdepodobnejšie spôsobili.
Najčastejšie príčiny neúspechu môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov:
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1.
2.
3.
4.

Hra nebola prispôsobená veku, pohybovým schopnostiam hráčov.
Hra bola príliš ťažká alebo príliš ľahká.
Nevhodná hracia plocha.
Nejasné vysvetlenie hry, nedokonalá ukážka, nepresné určenie
pravidiel.
5. Nevhodná organizácia hry.

Predpokladanú príčinu neúspechu nabudúce učiteľ odstráni a pozoruje,
ako sa to prejaví v hre.

Vyskúšajte sa :
1. Čo je obsahom modulu „Športové činnosti pohybového režimu“ a ako
postupujeme pri výbere pohybových, prípravných, športových
a netradičných hier pre tento modul?
2. Čo je obsahom tematického celku „Manipulačné, pohybové a
prípravné športové hry“?
3. Čo je podstatou taktického prístupu k výučbe športových hier?
4. Aké základné kroky obsahuje činnosť učiteľa pri výučbe pohybových
hier?
5. Aký je postup učiteľa pri nácviku a zdokonaľovaní pohybových hier?
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3.5 Tvorba programov vyučovania a základy didaktiky
športov v prírode pre stupne ISCED 1 a 2
Sezónne činnosti – športy v prírode (tzv. outdoor)
V závislosti od špecifických cieľov, ktoré sa v školách plnia v rámci
štátnych a školských vzdelávacích programov na stupňoch ISCED 1-3,
sme si rozdelili túto kapitolu na dve časti: Sezónne činnosti v rámci
ISCED 1 a sezónne činnosti v rámci ISCED 2.
Cieľ tematického celku Aktivity v prírode a sezónne činnosti (ISCED 1)
je naučiť žiaka spôsob osvojenia si základných pohybových kompetencií
v prírodnom prostredí a vytvoriť u neho trvalý vzťah k vykonávaniu
základných pohybových činností v prírode v záujme jeho zdravého
psychosomatického vývoja.
Kompetencie, ktoré si majú žiaci osvojiť v rámci TC:
• Žiak vie správne pomenovať základné pohybové činnosti vo výučbe
realizovaných druhov sezónnych pohybových aktivít.
• Žiak dokáže správne technicky vykonať elementárne pohybové
zručnosti v rôznych obmenách.
• Žiak dokáže uplatniť prvky sezónnych pohybových aktivít v hrách,
súťažiach, resp. v škole i vo voľnom čase.
• Žiak nemá strach a dokáže sa otužovať prostredníctvom vody,
snehu, vetra, slnka.
Obsah tematického celku môžeme rozdeliť na letné a zimné sezónne
činnosti v prírode.

3.5.1 Letné sezónne činnosti a osvojovanie pohybových
zručností
Pri pobyte vonku, či už na ihrisku, v záhrade alebo na vychádzkach,
máme príležitosť vykonávať s deťmi všetky prirodzené lokomócie, ako sú
beh, skok, hádzanie, lezenie, prekonávanie rôznych prekážok, chodenie
po vyvýšených plochách, po lavičkách, hojdanie sa na hojdačkách
a rôzne pohybové i tvorivé hry.
Popri týchto základných pohyboch prináša letná sezóna aj ďalšie
špecifické radosti. Sú to najmä hry s vodou, brodenie, kúpanie,
sprchovanie, plávanie, korčuľovanie na kolieskových korčuliach,
kolobežkovanie, jazdenie na trojkolke či bicykli, hry s rôznym náčiním
(lopty, švihadlá, fitlopty, atď.), hry s využitím vetra a hry na piesku. Tieto
hry sú pre deti veľmi atraktívne a umožňujú im spoznávať mnohé
prírodné javy, rozvíjajú schopnosť pozorovať, uspokojujú ich zvedavosť
a podporujú tvorivú iniciatívu. Vyššie uvedené hry môžeme označiť za
letné sezónne činnosti. Realizácia týchto činností je často spájaná
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s otužovaním, ktoré by malo začať už v útlom veku a musí byť postupné,
sústavné a hlavne individuálne.
Dnešné deti sú veľmi šikovné a ich tempo motorického učenia je
rýchle. Rodičia sú často prekvapení, že ich deti sa tak rýchlo a šikovne
naučia základným pohybovým zručnostiam typickým pre tento útly vek:
kolobežkovanie, bicyklovanie, korčuľovanie na kolieskových korčuliach, či
balansovanie na úzkych plochách. Mnohé pohybové zručnosti a návyky
deti dokážu automaticky „preniesť“ zo skúseností so zimnými
zručnosťami (kĺzavé pohybové činnosti – lyžovanie, sánkovanie,
korčuľovanie), a získavajú tzv. „pocit sklzu“ a dynamickú rovnováhu
v predozadnom, bočnom i horizontálnom smere. Jazdenie na jednej nohe
(pri korčuľovaní na kolieskových korčuliach a jazde na kolobežke
prispieva k rozvoju statickej rovnováhy.
Úlohou rodičov a tiež výchovných pracovníkov v materskej škole
a pedagógov v škole je umožniť deťom realizáciu širokej škály
pohybových činností tak, aby si vytvorili bohatý zásobník pohybových
zručností a návykov, ktoré neskôr vo vyššom veku využijú pri osvojovaní
a zdokonaľovaní športových a pracovných zručností.

3.5.1.1 Jazda na kolieskových korčuliach
Jazda na kolieskových korčuliach je snáď najviac populárnou
pohybovou aktivitou mnohých detí najmä v letnom období. Korčuľovanie
šetrí kĺby a okrem toho pri ňom organizmus spotrebuje veľa kilojoulov
(3762 joulov za hodinu). Je to šport, ktorý možno pestovať po celý život
aj ako alternatívny dopravný prostriedok. Vo výhode sú tí, ktorí majú
určité skúsenosti s inými druhmi „kĺzavých športov“ – korčuľovaním na
ľade, lyžovaním, skateboardingom. Na začiatok potrebujete výstroj:
bezpodmienečnou podmienkou pre jazdu je helma, chrániče na
kolená, lakte a zápästia a korčule s brzdou.

Rekreačné korčule

Uzatvorená prilba
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Chrániče
Bezpečnosť, padanie a zranenia
Najčastejším dôvodom vzniku úrazov inline korčuliarov je pád. Je
následkom straty rovnováhy a kontroly na korčuľami. Medzi menej
častejšie dôvody pádov patrí terénna nerovnosť, osvojovanie si nových
korčuliarskych zručností, stret s inými korčuliarmi, chodcami, cyklistami
a v najhoršom prípade motorovými vozidlami.
Vhodná metodika a správny prístup učiteľa sa stáva najúčinnejšou
prevenciou pred zranením, pričom najlepšie je naučiť sa padať.
Základnú formu inline korčuľovania môžeme vidieť v rámci rôznych
druhov zariadení (školy, kluby, krúžky) a taktiež individuálnej rekreačnopohybovej činnosti. Zameraná je na základy štruktúry (techniky) pohybov
korčuľovania (pády, vstávanie, základný postoj, jazda vpred, zatáčanie,
brzdenie), ktoré môžeme vykonávať v hromadnom výcviku. Úlohou je
získať základné poznatky o účinku špecifických podnetov korčuľovania a
ich využívaní na rozvoj koordinačných schopností.
Korčuliarske zručnosti možno využiť aj pri hre – napr. pri pouličnom
hokeji. Taktiež organizovanie rôznych súťaží prispieva k osvojeniu
a zdokonaleniu tejto pohybovej zručnosti a k rozvoju koordinačných
schopností, najmä dynamickej rovnováhy, rýchlosti reakcie, priestorovej
orientácie, ale aj rytmickej a kinesteticko-diferenciačnej schopnosti.
Medzi súťaže patria napr. jazdy zručnosti, slalomové dráhy spojené aj
s vykonávaním doplnkových úloh a podobne.

3.5.1.2 Jazda na kolobežke, trojkolke a bicykli
V súčasnej dobe sa jazda na bicykli zaraďuje nielen medzi obľúbené
pohybové aktivity vykonávané deťmi v ich voľnom čase, ale aj medzi
pohybové činnosti vykonávané v rámci telovýchovných aktivít v škole.
Osvojovanie pohybových zručností sa realizuje formou pravidelnej
aktivity v exteriéri škôl, na dostupných ihriskách, prípadne na výjazdoch
do okolia, ktoré sú podporované rodičmi a schválené vedením školy.
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Jazda na bicykli je často spájaná aj s dopravnou výchovou a realizuje sa
na dopravných ihriskách.
Osvojovanie čiastkových pohybových zručností súvisí s rozvojom
koordinačných schopností – rovnováhy a stability. Ich zvládnutie je
predpokladom pre osvojovanie ďalších nadväzujúcich zručností
vychádzajúcich predovšetkým z požiadavky na bezpečnosť jazdy na
bicykli. Medzi tieto základné zručnosti patria predovšetkým riadenie
bicykla, nasadnutie a rozbehnutie bicykla, jazda v priamom smere,
zatáčanie, jazda v miernom stúpaní a pri zjazde. Vzhľadom
k premenlivým podmienkam, v ktorých sa jazda na bicykli uskutočňuje, je
dôležité, aby bol nácvik najprv realizovaný na rovnej širokej spevnenej
ploche a následne aj na nespevnených cestách v mierne členitom teréne.
Pri nácviku vybraných činností (napr. pri rozbiehaní a zastavovaní, pri
jazde z kopca, pri prejazde terénnej nerovnosti) je nutná predovšetkým
u detí, ktoré s nácvikom začínajú, dopomoc a záchrana.
Pri nácviku základných zručností je potrebné klásť dôraz na
používanie ochranných pomôcok (cyklistická helma, chrániče kolien,
lakťov a rúk). Taktiež je potrebné nastaviť na bicykli výšku sedadla tak,
aby mali deti v sede kontakt nohy s podložkou. Doba trvania nácviku je
od 20 do 90 minút. Pri jazde za sebou v skupine sa má dodržiavať
dostatočná vzdialenosť medzi cyklistami. Pri počiatočnom nácviku napr.
rovnováhy, brzdenia či zastavenia, jazde z prudšieho kopca, je nutné
poskytovať deťom dopomoc a záchranu. Pri jazde v skupine jeden
vyučujúci jazdí vpredu a jeden vzadu. Pred jazdou treba deťom
skontrolovať stav bicykla a mať po ruke lekárničku pre prípad úrazu.

3.5.1.3 Predplavecká príprava a hry vo vode
Už starí Gréci postavili význam plávania v živote človeka na úroveň
základného vzdelania vetou „Nevie čítať ani plávať“. Dôvodom je
špecifické postavenie plávania v živote človeka - záchrana ľudského
života. Pritom vodné prostredie svojimi vlastnosťami ovplyvňuje nielen
mentálny, ale predovšetkým senzomotorický rozvoj, ktorý je podstatou
koordinácie človeka.
Plávanie má v živote človeka popredné miesto pre svoje všestranné
pohybové využitie, zdravotný, rehabilitačný a spoločenský význam.
Z biologického hľadiska je jednou z najúčinnejších pohybových aktivít
s výraznou zdravotnou orientáciou, pretože:
• všestranne a rovnomerne zaťažuje svalstvo, predovšetkým veľké
svalové skupiny. Posilňujú sa tiež posturálne svaly trupu,
• hydrostatický vztlak vytvára predpoklady pre udržanie tela vo
vodorovnej polohe, čím sa odľahčuje trvalé preťaženie chrbtice
a dolných končatín,
• pomáha udržať rozsah kĺbovej pohyblivosti,
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pozitívne pôsobí na srdcovo-cievny, dýchací a nervový systém
človeka,
priaznivo pôsobí na rozvoj termoregulácie a pomáha otužovať telo,
zvýšeným výdajom energie prispieva k prevencii obezity a nadváhy,
nespôsobuje úrazy.
podstatou je adaptácia človeka na vodné prostredie.

Plavecká výučba prebieha v niekoľkých fázach:
Prípravná fáza sa uskutočňuje v predškolskom veku, kedy si deti
osvojujú základné plavecké zručnosti, ako sú potápanie, dýchanie,
splývanie a orientácia vo vode. Obsahom plaveckej predprípravy je
brodenie, sprchovanie tela i hlavy, hry s vodou a vo vode, kúpanie.
Prvým predpokladom úspechu sú dobrý zdravotný stav dieťaťa, vhodné
pomôcky a odbornosť učiteľa. (Optimálny vek pre prípravný výcvik: 5-6
rokov; optimálny počet hodín na splnenie cieľa: 12 hodín)
V základnej etape sa uskutočňuje motorické učenie, ktorého cieľom
je naučiť deti aspoň jeden plavecký spôsob. Realizuje sa spravidla
v rámci hodín telesnej a športovej výchovy na I. stupni základnej školy.
Základná etapa je zameraná na osvojenie si techniky športových
spôsobov plávania, štartových skokov a jednoduchých obrátok. Cieľom
základného plaveckého výcviku je vedieť preplávať 25 m a viac
ľubovoľným plaveckým spôsobom. Úlohou teda je naučiť neplavca plávať
na takej úrovni, aby bezpečne zvládol vodné prostredie v jednoduchých
podmienkach. (Optimálny vek pre základný výcvik: 8-9 rokov; optimálny
počet hodín na splnenie cieľa: 20 hodín)
Zdokonaľovacia etapa plaveckej výučby má za úlohu zdokonaliť
techniku plaveckých spôsobov a rozvíjať pohybové schopnosti. Cieľom je
vedieť preplávať 100 m a viac jedným plaveckým spôsobom a 50 m
ďalším, vedieť skočiť do hlbokej vody a vyloviť predmet z určitej hĺbky.
(Optimálny vek pre zdokonaľovací výcvik: 10-12 rokov; optimálny počet
hodín na splnenie cieľa: 16 a viac hodín).
Jednou z prioritných úloh plávania je podpora a prevencia zdravia,
avšak jeho primárnou úlohou je záchrana ľudského života. Od 1. mája
2009 nadobudla platnosť Smernica č. 6/2009-R z 22. apríla 2009 o
organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl. Okrem iného
pôvodnú smernicu z r. 1979 navýšila o organizáciu zdokonaľovacích
plaveckých výcvikov v rozsahu ďalších 20 vyučovacích hodín.
Adaptácia dieťaťa na vodné prostredie
Rýchlosť adaptácie detí na
rovnaká. Závisí od genetických
výberu prostriedkov (cvičení),
foriem, frekvencie hodín plávania

vodné prostredie nie je u všetkých
predpokladov a skúseností, ale aj od
vyučovacích metód a organizačných
v týždni, dĺžky trvania hodiny a od veku
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dieťaťa. Dĺžka pobytu detí vo vode závisí od teploty vody a vzduchu.
U žiakov školského veku by výcviková hodina mala trvať 45 minút v čase
mimo vyučovania pri frekvencii minimálne dvakrát týždenne. Ak sa výcvik
robí formou týždenného kurzu, výučba sa organizuje dvakrát denne
a jedna výcviková hodina trvá cca 60 minút.
Počet detí v skupine závisí od ich veku: u starších detí, ktoré sa vody
neboja, môže byť 12-členná, u menších a bojazlivých detí je počet detí
v skupine nižší. Na jedného učiteľa by nemalo pripadať viac ako 8 - 10
detí stredného školského veku. Väčšinou sa v praxi osvedčili skupiny: a)
neplavci, ktorí sa boja vody (neponoria hlavu ani tvár); b) neplavci, ktorí
sa neboja vody a vedia splývať; c) plavci začiatočníci, ktorí už preplávajú
aspoň 5 - 10 m.
Vyučovanie plávania je proces, pri ktorom sa z neplavca stáva plavec.
Učiteľ plní súbežne tieto úlohy: nácvik novej pohybovej činnosti
a zdokonaľovanie pohybovej činnosti. Dbá na sprchovanie, sušenie
a obliekanie detí. Začiatočníci začínajú cvičiť v malej vode po pás, neskôr
po plecia, pokročilí v hlbšej vode na šírku alebo dĺžku bazéna.
Pre urýchlenie procesu základného plaveckého výcviku vo vodnom
prostredí je vhodné zaradiť pred ním špeciálne prípravné cvičenia na
suchu:
1. cvičenia na suchu s vodou (použitie spŕch, umývadiel a pod.),
2. imitačné cvičenia, ktoré plnia úlohu vytvorenia správnej predstavy
o plaveckom pohybe a prenos pohybových návykov získaných na
suchu do vodného prostredia.
Vo vyučovacom procese postupujeme podľa vopred vypracovaného
plánu. Cvičebná jednotka má podobnú štruktúru ako hodina telesnej
a športovej výchovy na suchu. Skladá sa z týchto častí:
1. Úvodná časť – organizačné pokyny a motivácia detí.
2. Prípravná časť – a) rozcvičenie na suchu, b) naháňačky vo vode, hry
s loptou, hry a cvičenia zamerané na nácvik základných plaveckých
zručností, rozplávanie.
3. Hlavná časť – a) opakovanie prebraného učiva, b) nácvik nových
pohybových prvkov na suchu a vo vode v rôznych formách, spájanie
prvkov do súhry, a pod.
4. Záverečná časť – hry, skoky do vody, vyhodnotenie činnosti detí –
pochvaly a motivácia.
Základné plavecké zručnosti
Medzi základné činnosti, ktoré musí plavec zvládnuť patria: skok do
hlbokej vody z výšky 1-3 m, ponorenie sa pod hladinu a orientovanie sa
s otvorenými očami, zaujatie základnej plaveckej polohy na prsiach, resp.
znaku a plávanie aspoň 25 m s pravidelným rytmickým dýchaním. Za
týmto účelom treba zvládnuť tieto plavecké zručnosti: ponáranie sa
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s otvorenými očami, skok do vody, vznášanie sa a splývanie v základnej
polohe na znaku a prsiach, dýchanie, pohyby horných a dolných
končatín.
Nadľahčovacie pomôcky
Používanie rozmanitých, pestrých pomôcok pri pohybe vo vode má
veľa výhod. Práve v predškolskom a mladšom školskom veku
uprednostňujeme hravú formu zvykania si na vodné prostredie
a pomôcky sú z organizačného hľadiska veľmi prospešné. Keďže mnohé
pomôcky (napr. nafukovacie lopty, zvieratká, kolá, obruče, rebrina, tyč,
a pod.) podporujú vztlak, prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti detí. Dosku
na splývanie používame hlavne pri oddelenom nácviku a zdokonaľovaní
plaveckej techniky.

V súčasnej dobe sa vyrábajú pomôcky z penových (napenených)
umelých materiálov. Ich používanie odstraňuje strach z vody, čo
umožňuje deťom sústrediť sa na vykonávanú činnosť, a ďalej uľahčujú
osvojenie správnej polohy tela pri plávaní.
Pomôcky sú dvojakého typu:
1. voľné, ktoré žiak drží rukami alebo dolnými končatinami,
2. pevné, ktoré sa pripevňujú na telo.
Z plaveckých pomôcok sa najčastejšie používajú plavecké dosky. Sú
veľké (rozmerov asi 42 x 33 cm) a využívajú sa na nadľahčenie hornej
časti tela pri plávaní len nohami. Plavecké dosky malé (rozmerov asi 30 x
20 cm) sa používajú na nadľahčenie hornej i dolnej časti tela pri
precvičovaní jednotlivých prvkov (pri prvkovom plávaní). Tzv. piškóty sa
používajú na nadľahčenie spodnej časti tela pri prvkovom plávaní
a synchronizovanom plávaní. Plné i nafukovacie plavecké žinenky
(rozmerov asi 100 x 70 cm) (jedno i dvojžinenky) sa používajú na hry
a rôzne súťaživé formy. Nadľahčovacie pásy možno používať pri
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plaveckej výučbe a korekcii chýb. Plavecké kolieska s otvormi (o
polomere asi 10 cm) sa používajú na nadľahčenie hornej časti tela
a rôzne súťaživé formy. Dlhé drevené alebo umelohmotné tyče 2 – 3 m
sa používajú pri skokoch a dopomoci. Umelohmotné obruče na
podliezanie, podplávanie a preplávanie. Nafukovacie krúžky na hry
a spájanie nôh pri plávaní len pažami. Hokejové puky možno využiť pri
lovení predmetov. S úspechom sa používajú loptičky na stolný tenis,
lopty na vodné pólo (lopty do vody), plávajúce i neplávajúce hračky,
vždy s prihliadnutím k vekovým osobitostiam žiakov a ich plaveckej
zdatnosti.
Aeróbne aktivity na podporu zdravia
Zdravotnícke výskumy ukazujú, že čoraz viac našich občanov, ale
najmä detí a mládeže, trpí hypokinetickou chorobou, ktorá donedávna
bola charakteristická najmä pre „západný svet“. My učitelia by sme sa
mali preto hlbšie zamerať v škole na to, aby sme viedli naše deti
a mládež k vytvoreniu trvalého vzťahu k pravidelnej pohybovej aktivite,
čím môžeme prispieť k zastaveniu tohto negatívneho trendu.
Najjednoduchším spôsobom ako si zlepšiť telesnú zdatnosť je pestovať
chôdzu pre zdravie. Aj keď nie je tak fyziologicky účinná ako napr.
jogging, beh (aj na lyžiach), aeróbna gymnastika, plávanie či cyklistika,
predsa sú jej účinky na človeka badateľné po stránke telesnej aj
psychickej. Že chôdzou sa dá dôjsť k zdraviu, bolo známe už od
pradávna: Gilgameš išiel peši pre múdrosť do hôr severne od Babylonu
a Pythagoras stanovil normy správneho života, v ktorých podčiarkol
požiadavku správnej miery v jedle, pití, športe, spánku a telesnej očiste.
Pythagoras propagoval ranné, osamelé vychádzky, počas ktorých
odporúčal hĺbavé premýšľanie, ako aj večerné prechádzky v dvojiciach či
trojiciach. Dal v Ríme postaviť podzemný chrám, kde mohli jeho stúpenci
chodiť a premýšľať v dvojiciach a trojiciach. Neskôr to bol lekár Diokles,
ktorý odporúčal chôdzu ako súčasť spôsobov, ako človek rozhoduje
o svojom živote. Svojím tvrdením, že závažnosť choroby človeka možno
posúdiť pri námahe (najmä pri chôdzi do kopca), sa stal zakladateľom
tzv. kondičnej diagnostiky.
Dnes chodíme nepomerne menej ako naši predkovia. Podľa
japonského výskumu nachodí dnešný človek v priemere okolo 3000 až
5000 krokov denne, čo je samozrejme iba orientačné číslo. Pri sedavom
zamestnaní a časovom vyťažení by bolo najskôr ešte nižšie. Osoby s
aktívnym životným štýlom prechodia približne 5000 až 8000 krokov
denne, aj keď za úplný ideál vedci považujú dosiahnutie méty 10 000
krokov, čo sa pri miernom tempe rovná vzdialenosti 8 prechodených
kilometrov.
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Kráčať sa dá v zľahčených, ale aj v sťažených podmienkach. Vodné
prostredie nadľahčuje chodca, no súčasne mu kladie horizontálny odpor,
čím zvyšuje zaťaženie. Americkí odborníci označili pohybovú činnosť vo
vode, pri ktorej sa cvičenia vykonávajú s hladinou po kolená, boky, alebo
ramená, ako „aquaaerobik“ (aerobik vo vode). Výhodou tejto činnosti je
odľahčenie kĺbov a uľahčenie žilového krvného návratu z dolných
končatín (tlak vody tesne nad členkami je pri hladine po pás 10 kPa a pri
hladine pod ramená asi 14 kPa), a tento tlak napomáha vytláčať krv zo žíl
lýtok nahor smerom k srdcu. Energetická náročnosť pohybu neklesá,
naopak, stúpa s odporom prostredia.
Energetická spotreba pri chôdzi závisí od jej dĺžky trvania a intenzity
pohybu (rýchlosti chôdze). Napr. spotreba energie v závislosti od
rýchlosti pohybu sa zvyšuje z 8,2% po rovine rýchlosťou 3 km/hod., na
14% pri chôdzi do svahu rýchlosťou 7,2 km/hod. Napr. osoba vážiaca 63
kg za jednu hodinu chôdze rýchlosťou 3,9 km/hod. spotrebuje 728 KJ
(147 kcal) a pri rýchlosti 6,4 km/hod. až 1310 KJ (265 kcal).
V nasledujúcej tabuľke 3 je uvedená spotreba energie pri rôznej telesnej
hmotnosti a rýchlosti chôdze.
Tabuľka 3. Spotreba energie pri rôznej rýchlosti chôdze a hmotnosti tela
Rýchlosť (km/hod.)
3,9
4,0
5,6
6,4

45 kg
9,2 KJ
11,3 KJ
15,0 KJ
17,0 KJ

54 kg
10,8 KJ
12,9 KJ
17,5 KJ
19,6 KJ

63 kg
12,1 KJ
14,6 KJ
19,6 KJ
21,7 KJ

V poslednom období začína zo severu aj k nám prenikať pohybová
aktivita, ktorá je veľmi nenáročná pre každého, nielen čo sa týka
zaťaženia organizmu, ale aj čo sa týka materiálneho vybavenia. Táto
pohybová aktivita dostala meno podľa miesta jej vzniku: severská
chôdza. Človek pri bežnej chôdzi využíva špeciálne chodecké paličky,
pomocou ktorých sa počas pohybu (najmä v teréne) podopiera, čo mu
umožňuje bezpečnejší pohyb. Pri tomto pohybe sa spaľuje viac energie
a preto môžeme povedať, že sa môže úspešne využívať aj pri redukcii
tuku, či zvyšovaní kondície. Pretože chôdzu môžu vykonávať všetky
vekové skupiny, pri jej využití v rozvoji pohybovej výkonnosti je dôležité
akceptovať prirodzený pohybový vývoj človeka. Chôdza patrí medzi
aeróbne pohybové aktivity spolu s behom, joggingom, chôdzou a behom
na lyžiach, korčuľovaním, plávaním, veslovaním, cyklistikou, aerobikom,
behom na mieste, skákaním na malej trampolíne, skákaním cez švihadlo,
severskou chôdzou, turistikou atď. Pri ich aplikácii sa vyžaduje frekvencia
zaťaženia 2 – 3x týždenne v trvaní 20 - 60 minút pri intenzite cvičenia
v aeróbnom pásme. Výraznejšie zmeny by sa mali dostaviť už po 4-6
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týždňoch vykonávania aktivity. Severská
chôdza
alebo
chôdza
s palicami je o 40-50% efektívnejšia ako bežná chôdza, uľahčuje
zaťaženie pohybového aparátu o 30% a je vhodnou aj pre ľudí
s problémami kolenných kĺbov a chrbtice. Vykonávanie severskej chôdze
má výborný účinok na zvýšenie VO2 max (o 23% viac ako pri bežnej
chôdzi), spotreba kalórií je o 22% vyššia ako pri chôdzi. Muž o hmotnosti
napr. 60 kg spáli za 10 minút chôdze 66 kalórií, ale pri vykonávaní
chôdze s palicami spáli 96 kalórií. Za pol hodiny takejto aktivity je to 288
kalórií a za týždeň 2016 kalórií. U človeka 90% svalov z celkového počtu
640 je zapojených do pohybu a zúčastňuje sa na spotrebe energie. Aj po
12-minutovej denne vykonávanej severskej chôdzi je možné zvýšiť
telesnú zdatnosť, po 6 týždňoch upraviť telesný tuk. O vysokej účinnosti
tejto PA svedčí aj skutočnosť, že cyklista zaťažuje iba 35% svojich
svalov, pri behu sa aktivizuje 70% svalov, ale pri severskej chôdzi
pracuje až 90% svalov!
V ostatných rokoch zaznamenal jogging a beh spolu s behom na
lyžiach veľký rozmach. Joggingom nazývame klusanie rýchlosťou 7-10
km/hod. Pri joggingu sa môže striedať chôdza a beh v pomalom až
strednom tempe (fartlek). Celková dĺžka trate sa postupne z týždňa na
týždeň predlžuje. Behať sa odporúča na mäkkom povrchu (na trávnatom
alebo ihličnatom lesnom povrchu). Na začiatku sa odporúča behať 3x
týždenne (v školských podmienkach 2x v rámci povinnej TŠV a raz
-1
v mimoškolskej PA) rýchlosťou 3,0 m/s (t. j. 1 km za 5:33 min alebo
o niečo pomalšie). Pri behu je dôležité správne dýchanie. Každý bežec si
vypracuje individuálny rytmus dýchania (napr. na 2 kroky nádych, na 2
kroky výdych).
Rekreačná cyklistika je PA charakteristická veľmi ekonomickým
spôsobom vykonania. Pri pozitívnych účinkoch na srdce a krvný obeh nie
sú kĺby tak zaťažované ako pri kondičnom behu. Celkový objem
„kilometráže“ musí byť v porovnaní s behom 3-4-násobne vyšší, najmä
ak jazdíte v rovinatom teréne. Zaťaženie pri jazde sa dá veľmi dobre
dávkovať. Môžete ho kontrolovať aj športtesterom. Na kilogram telesnej
hmotnosti sa spotrebuje za hodinu jazdy na bicykli nasledovné množstvo
energie:
• pri rýchlosti 10 km/hod. = 18,1 KJ/kg
• pri rýchlosti 15 km/hod. = 22,7 KJ/kg
• pri rýchlosti 20 km/hod. = 35,7 KJ/kg
• pri rýchlosti 30 km/hod. = 50,4 KJ/kg.
Človek vážiaci 75 kg teda „spáli“ za hodinu jazdy na bicykli 20 km
rýchlosťou zhruba 2700 KJ (640 kcal).
Veľká časť populácie označuje plávanie za najpopulárnejšiu
rekreačnú PA. Je to súčasne veľmi zdravá činnosť, pri ktorej sú do
pohybu optimálne zapojené horné aj dolné končatiny, vo vodorovnej
polohe dochádza k odľahčeniu chrbtice. Vydychovanie proti odporu vody
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posilňuje dýchacie svalstvo a zväčšuje objem hrudníka. Pri plávaní
väčšou rýchlosťou je najmenej úsporný spôsob prsia, najúspešnejší
spôsob kraul. Pri rovnakej rýchlosti plávania slabší jedinec spotrebuje na
preplávanie určitej trate 2-5x viac energie ako plavec výborný.
Jazda na kolieskových korčuliach je snáď najviac populárnou
pohybovou aktivitou mnohých detí a adolescentov najmä v letnom
období. Pri korčuľovaní na jednoradových kolieskových korčuliach sa
trénuje celé telo. Táto pohybová aktivita je mimoriadne účinná pri
chudnutí. Pri jazde voľným tempom spáli organizmus za hodinu
kompletnú mcdonaldovskú porciu (asi 1672 kilojoulov). Pri rýchlej jazde
s energetickou spotrebou 3762 kilojoulov za hodinu je to extraporcia!
Korčuľovanie má oproti squashu alebo joggingu tú prednosť, že viac
šetrí kĺby a chrbticu. Mnohí bežci trpia po určitom čase bolesťami chrbtice
a kolien, pretože aj správny beh má svoje zákonitosti. V lekárskej praxi
sa dokonca korčuľovanie odporúča ako rehabilitácia po ťažkých
zraneniach, pretože je to prostriedok pohybu vpred, ktorý šetrí chrbticu
a kĺby. Korčuliarske zručnosti možno využiť aj pri hre – napr. pouličnom
hokeji.
Športy a turistika na vode v prírodnom prostredí sú vhodným
prostriedkom pohybovej rekreácie. Jazda na plavidle patrí medzi
základné vodné turistické zručnosti. Ovládanie lode tradične patrí
k príťažlivým pohybovým aktivitám mládeže aj dospelých. Je potrebné si
uvedomovať a nezabúdať na to, že vodné prostredie vytvára špecifické
podmienky pre vodné športy. Pre bezpečnosť je dôležitá prevencia, ktorá
spočíva v ovládaní jednotlivých činností na plavidle. Vodné športy
ovplyvňujú rozvoj osobnosti jedinca a majú vzdelávací, výchovný,
zdravotný a najmä rekreačný význam.
Športy a turistika na vode v prírodnom prostredí sú vhodným
prostriedkom pohybovej rekreácie. Ovládanie lode tradične patrí
k príťažlivým pohybovým aktivitám mládeže aj dospelých. Je potrebné si
uvedomovať a nezabúdať na to, že vodné prostredie vytvára špecifické
podmienky pre vodné športy. Pre bezpečnosť je dôležitá prevencia, ktorá
spočíva v ovládaní jednotlivých činností na plavidle. Vodné športy
ovplyvňujú rozvoj osobnosti jedinca a majú vzdelávací, výchovný,
zdravotný a najmä rekreačný význam.
Cykloturistika je jedna z mnohých foriem turistiky, ktorá nachádza u
ľudí stále väčšiu obľubu. Predovšetkým lekári odporúčajú cestný bicykel
ako prostriedok pohybovej rekreácie. Jazda na bicykli prispieva k
zlepšeniu funkcie obehového systému, posilňuje viaceré svalové skupiny
i srdcový sval, zlepšuje vnútornú látkovú výmenu a má priaznivý vplyv aj
na psychiku. Zaťaženie organizmu si vyžaduje značný výdaj energie a
účinné spaľovanie tukov.
Bicykel je tiež najlacnejším dopravným prostriedkom. Náklady na
prevádzku sú minimálne a ani údržba nie je náročná. Tieto prednosti
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istotne ocenia všetky vekové kategórie. Bicykel býva prvým dopravným
prostriedkom, s ktorým dieťa príde do styku ešte v predškolskom veku.
Podľa psychológov rekreačná turistika prispieva k uvoľneniu od starostí a
stáleho napätia hlavne preto, že jazda na bicykli navracia človeka do
detstva a mladosti. Ľudia sa vracajú k bicyklu, ktorý im pomáha spomaliť
životné tempo dnešného sveta a prispieva k udržaniu fyzickej sviežosti a
duševnej rovnováhy. Vzostup svetovej výroby cestných bicyklov dokazuje
všetky vyššie uvedené tvrdenia. Medzi hlavné nevýhody jazdy na bicykli
patrí veľké množstvo áut na cestách, ktoré sú určitým nebezpečenstvom
pre cyklistu, súčasne tiež zamorujú ovzdušie. Bicykel je viac-menej
sezónny dopravný prostriedok. Cyklista je neustále vystavovaný
nepriazni počasia, predovšetkým poveternostným vplyvom a dažďu. Pri
poruche či poškodení cestného bicykla na ceste nie sú väčšinou
dostupné opravárenské zariadenia. Určitou nevýhodou je aj vekové
obmedzenie cyklistov.
Cykloturistika sa dá vykonávať niekoľkými spôsobmi. Jednou z foriem
je putovanie na bicykli. Celú trasu si rozvrhneme do niekoľkých etáp. Ako
budú dlhé a koľko ich bude, závisí iba na našej zdatnosti a pripravenosti
(tabuľka 4).
Tabuľka 4. Odporúčané zaťaženie v cykloturistike
Vek
Jednodňový výlet
Viacdňový výlet
Hodiny Max. km/hod. Hodiny Max. km/hod.
10-11 r.- dievčatá
3
7 / 21
10–11 r.- chlapci
3
7 / 21
12-13 r.- dievčatá
4
7 / 28
4
7 / 28
12-13 r.- chlapci
4
8 / 32
4
8 / 32
14-15 r. dievčatá
5
8 / 40
4
8 / 32
14-15 r.- chlapci
5
9 / 45
4
9 / 36
Cyklista v cestnej premávke musí:
dodržiavať pravidlá cestnej premávky
voliť trasy, kde je nižšia intenzita cestnej premávky a využívať
cyklistické trasy
• používať cyklistickú prilbu!
• nosiť pestré oblečenie s retro-reflexnými prvkami
• udržovať svoj bicykel v dobrom technickom stave a podľa právneho
predpisu.
V pravidlách cestnej premávky je riešené chovanie cyklistov na
cestnej komunikácii a cyklotrasách. Cyklisti nevykonávajú žiadne skúšky,
ktoré by ich oprávňovali k jazde na bicykli. Preto je ich povinnosťou
aspoň sa oboznámiť a poznať dopravné značky.

•
•
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Podmienkou pre použitie cestného bicykla v prevádzke na
pozemných komunikáciách je jeho vybavenie:
• dvomi na sebe nezávislými účinnými brzdami; cestné bicykle pre deti
predškolského veku vybavené voľnobežkovým nábojom s
protišliapacou brzdou nemusia byť vybavené prednou brzdou
• jasne znejúcim zvoncom alebo obdobným zariadením (toto
ustanovenie sa nevzťahuje na cestný bicykel používaný v prevádzke
na pozemných komunikáciách účastníkom športovej akcie) za
nezníženej viditeľnosti :
• prednou odrazkou bielej farby,
• zadnou odrazkou červenej farby
• odrazkami oranžovej farby na šliapadlách a v lúčoch kolies (tieto
odrazky môžu byť nahradené odrazovými materiálmi obdobných
vlastností a môžu byť umiestnené aj na odeve či obuvi cyklistu) za
zníženej viditeľnosti :
• svetlometom svietiacim dopredu bielym svetlom
• svetlom svietiacim dozadu stálym alebo prerušovaným svetlom
červenej farby
• K bezpečnej jazde ďalej prispeje, ak máte na bicykli kryt reťaze, ktorý
chráni pred zachytením odevu a blatníky, ktoré ochraňujú cyklistovi
oči, tvár a chránia jeho odev pred znečistením.
Netradičné hry v prírode
Reforma školstva umožnila učiteľom telesnej a športovej výchovy
zaradiť do obsahu vyučovania svojho predmetu na základnej aj strednej
škole okrem základných aj ďalšie, netradičné, menej známe športové hry,
ktoré sú priestorovo a materiálne nenáročné, fyziologicky účinné a taktiež
zábavné a súťaživé. Medzi takéto hry môžeme zaradiť napr. ringo,
frisbee, softbal, bejzbal, korfbal, indiaca a ďalšie. Ich realizácia v praxi,
ako uvádza Bebčáková a Lukáč (2005), závisí od kvalifikovanosti
pedagóga, ale aj správnej voľby didaktického štýlu a materiálnych
podmienok školy ako ďalšieho činiteľa telovýchovného procesu.
Školská telesná a športová výchova tak priamo, ale i nepriamo
vytvára priestor pre diverzifikáciu a realizáciu inovatívnych obsahových
náplní vyučovacích hodín, ku ktorým patrí aj vyučovanie netradičných
športových hier, ktoré možno po zvládnutí ich pravidiel a základných
herných činností zaraďovať do všetkých častí hodiny (tak na rozohriatie,
ako aj na rozvoj pohybových schopností).
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Ringo
Táto hra má svoj pôvod v susednom Poľsku, kde vznikla v r. 1959. Je
vhodná pre všetky vekové kategórie, ktorým je prispôsobená výška siete
a veľkosť ihriska (tabuľka 5).
Tabuľka 5. Výška siete a rozmery ihriska pre RINGO (Argaj, 1996)
Kategória
Do 12 rokov
13 – 14 rokov
15 – 16 rokov
Ženy do 30 r.
Ženy nad 30 r.
Muži do 40 r.
Muži nad 40 r.

Rozmery ihriska
6 x 12 m
6 x 12 m
8 x 16 m
9 x 18 m
8 x 16 m
9 x 18 m
8 x 16 m

Výška siete
200 cm
224 cm
224 cm
243 cm
243 cm
243 cm
243 cm

Hrá sa s tzv. „ringo krúžkom“ (obrázok 8), ktorý má hmotnosť 165
g, priemer 170 mm a môže mať rôznu, najlepšie kontrastnú farbu. Hrať
môžu jednotlivci alebo dvojice či trojice. Jednotlivci hrajú s jedným
krúžkom, ostatné kategórie s dvomi krúžkami naraz.

Obrázok 8. Rozmery „ringo krúžku“, Hrúbka = 28 mm; Priemer = 170 mm
Víťazom hry sa stáva ten, kto ako prvý získa 15. bod (zápas sa môže
skončiť najtesnejším výsledkom 15:14). Body sa získavajú alebo strácajú
za každú chybu bez ohľadu na to, kto podával (neexistujú straty). Bod sa
získa vtedy, keď hráč prehodí krúžok ponad sieť a ten spadne na ihrisko
súpera. Bod sa stráca vtedy, keď krúžok spadne na vlastné ihrisko, alebo
ho hodíme do autu (obrázky 12 a 13) alebo do siete. Hra sa začína
podaním z rovnakého miesta ako vo volejbale. Po každých piatich
bodoch sa mení podávajúci (ako v stolnom tenise) a len čo jeden hráč
získa 8 bodov, menia sa strany. Postavenie hráčov je ľubovoľné. Krúžok
možno chytať ktoroukoľvek rukou, avšak po chytení krúžku sa tento
môže prehodiť na stranu súpera iba tou istou rukou. Chytený krúžok nie
je možné prekladať ani prehadzovať z jednej do druhej ruky. Krúžok sa
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nesmie dotknúť tela hráča, zeme, ani siete. Čas od chytenia krúžku do
jeho odohrania je limitovaný na 5 sekúnd. Ak hráčovi vypadne krúžok
z ruky, môže ho chytať ešte raz vo vzduchu, ale tou istou rukou. Dotyk
krúžku druhou dlaňou znamená stratu bodu. Krúžok, ktorý sa navliekol na
dlaň, ale zostal v dotyku aspoň s jedným prstom rovnakej ruky, je dobrý.
Pri odhadzovaní musí byť hod zakončený bez prestávky v pohybe, bez
zmeny smeru a pri hode musí byť aspoň jedna noha v styku s podložkou.
Let krúžku musí byť plochý, s rotáciou pozdĺž zvislej osi – nesmie sa
počas letu pretáčať. Pri hode je súhlasná noha vpredu, paža je
v bekhendovom postavení a palec drží krúžok za jeho hornú plochu
(obrázky 9, 10 a 11). Krúžok sa môže chytať na mieste, vo výskoku,
v behu, skokom na zem. Pri chytaní v pohybe je dovolené urobiť
maximálne 4 kroky a po zastavení iba jeden výkrok. Ak sa pri podaní
krúžok dotkne siete a spadne na súperovu polovicu ihriska, podanie sa
môže jedenkrát opakovať. Dotyk siete pri opakovanom podaní znamená
stratu bodu. Pri dotyku siete v hre sa pokračuje bez prerušenia.
Podávajúci hráč stráca bod aj vtedy, keď po dotyku siete krúžok dopadne
mimo ihrisko alebo na stredovú čiaru.

Obrázok 9.
Držanie krúžku

Obrázok 10
Obrázok 11
Postavenie pri odhode Postavenie pri podaní

Obrázok 12 Krúžok v ihrisku – bod

Obrázok 13 Krúžok v aute
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Ringo môžu hrať aj družstvá a vtedy sa hrá s dvomi krúžkami, ktoré
sa do hry podávajú súčasne na pokyn rozhodcu. Ak pri hre s dvomi
krúžkami spadne jeden do poľa, alebo sa inak porušia pravidlá, pokračuje
sa v hre s druhým krúžkom, pokým sa nedosiahne bod. Ak sa dva krúžky
zrazia vo vzduchu, rozhoduje miesto dopadu.
Pri jednom podaní dvoch krúžkov naraz môže družstvo získať/stratiť
0, jeden alebo dva body. U jednotlivcov každý z hráčov podáva 3x za
sebou. Pri hre družstiev sa podanie mení, ak je súčet bodov deliteľný 5
alebo o jeden vyšší.
Pri nácviku herných činností sa odporúča tento postup: prípravné
cvičenia, herné cvičenia, prípravné hry, hra.
Frisbee

Obrázok 14. Náčinie Frisbee
Technika
a) Hádzanie „bekhendom“ – zo stoja rozkročného otáčame trup vľavo,
zaujmeme bočné postavenie vzhľadom na smer odhodu. Pravú ruku
s tanierom predpažiť dnu pokrčmo, tanier držíme tak, že palec je
zhora, ukazovák zboku a ostatné prsty zdola. Pri odhode otáčame
trup vpravo, pravá ruka sa vystiera a posledný rotačný impulz dáva
tanieru zápästie (obrázok 14).
b) Hádzanie „forhendom“ - zo stoja rozkročného otáčame trup vpravo,
zaujmeme bočné postavenie vzhľadom na smer odhodu. Pravú ruku
s tanierom upažiť vzad, disk sa drží tak, že prostredný prst je opretý
o vnútorný okraj taniera, ukazovák je zospodu a smeruje do stredu
taniera, palec drží tanier zhora a ostatné prsty sú pokrčené. Pri
odhode otáčame trup vl'avo, nasleduje rýchly pohyb zápästia, ktorý
dáva tanieru rýchlosť a rotáciu. V oboch prípadoch kladieme dôraz
na vodorovnú polohu taniera. V prípade, že ho hodíme v šikmej
polohe, bude letieť prudko hore a následne prudko dole, prípadne do
strán (obrázky 15 a 16).
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Obrázok 16
Držanie disku pri forhende

c) Chytanie taniera - najčastejšie sa tanier chytá do dvoch rúk. Jedna
ruka sa prikladá k letiacemu tanieru zhora a druhá zdola, ruky pritom
robia pohyb v smere letu, čím dosiahneme jeho stlmenie.
Príklady hier
Hod na diaľku
Komu doletí tanier od vyznačenej čiary najďalej? Súťaž môže byť
orientovaná na dosiahnutie najvzdialenejšieho bodu dopadu. Ale rovnako
zaujímavé sú aj jej modifikácie určené pre družstvá, napr. zaháňaná. Ide
o súťaž v prírodnom prostredí, kde členovia dvoch družstiev hádžu tanier
striedavo od miesta dopadu do súperovho poľa. Začína sa od stredovej
čiary a víťazom je družstvo, ktorému po absolvovaní všetkých hodov, aj
súperových, neostal tanier na jeho polovici, príp. prvé dosiahne súperovu
základnú čiaru. Pri dodržaní porovnateľných podmienok môžeme v
súťažiach zameraných na vzdialenosť letu sledovať rekord v závislosti od
veku, pohlaví a pod.
Hod na cieľ
Súťažíme o najpresnejšie pristátie taniera k vopred vytýčenej mete.
Pre náročnejších môžeme vyznačiť viacej mét, najlepšie do tvaru štvorca,
resp. šesťuholníka. Vlastnú métu tvorí ľubovoľný geometrický obrazec
(štvorec, kruh), ktorého veľkosť prispôsobujeme zručnostiam súťažiacich.
Poslúžiť nám môže v tej chvíli nepotrebné oblečenie, staré pneumatiky a
pod. Úlohou súťažiaceho je hádzať tanier z jednej méty na druhú, až
prejde cez všetky méty. V prípade, že tanier nedopadne do vyznačeného
územia (na métu), súťažiaci zostáva na mieste a od méty č. 1 hádže
súper. Po jeho chybe pokračuje znova hráč č.1, pri väčšom počte
súťažiacich hráč č. 3, 4 atď. Víť'azom je ten, kto na celý okruh potreboval
najmenej hodov. Takýmto spôsobom môžu súťažiť aj družstvá.
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Beh za lietajúcim tanierom
Podstata súťaže spočíva v tom, že súťažiaci musí tanier, ktorý sám
hodil, chytit' pred jeho dopadom na zem.
Plážový volejbal
Plážový volejbal získava na popularite. Po prvej ukážke na
olympijských hrách v Atlante v roku 1996 bol plážový volejbal skvele
pripravený na Hry milénia v Sydney.

Obrázok 17. Plážový volejbal
Charakteristika
Plážový volejbal je šport, ktorý hrajú 2 družstvá zložené z 2 hráčov na
pieskovom ihrisku rozdelenom sieťou. Hra sa začína podaním jedného z
hráčov. Podávajúci hráč podáva úderom do lopty jednou rukou alebo
pažou cez sieť do ihriska súperovho poľa. Rozohrávka pokračuje, pokiaľ
sa lopta nedotkne zeme, ide mimo ihriska „out", alebo družstvo urobí pri
vrátení lopty do súperovho poľa chybu. V plážovom volejbale družstvo,
ktoré vyhrá rozohrávku, získava bod. Keď prijímajúce družstvo vyhrá
rozohrávku, získa bod a právo podávať. Podávajúci hráč musí byť iný
ako po získaní predchádzajúceho súperovho podania.
Plážová hádzaná
Plážová hádzaná vznikla v Holandsku. Od roku 1990 sa hráva
v prímorských západných štátoch. Na Slovensko sa plážová hádzaná
dostala v roku 1992, kedy sa konal I. ročník turnaja v Prešove.
V súčasnosti sa konajú aj majstrovstvá Európy v plážovej hádzanej, kde
má Slovensko tiež svoje zastúpenie
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Obrázok 18. Plážová hádzaná

Základné pravidlá:
Hracia plocha (obrázok 18):
•
•

plážová hádzaná sa hrá na pieskovom podklade
ihrisko má rozmery 27x12 metrov a skladá sa z dvoch bránkovísk a
hracieho poľa

•
•

Hrací čas:
každý zápas sa skladá z dvoch polčasov, ktoré sa hodnotia
samostatne
každý polčas trvá 10 minút
každý polčas začína rozhodcovským hodom

•
•

Družstvo:
tvorí 8 hráčov, z ktorých sú na ploche 3 hráči a 1 brankár
všetci hráči musia hrať bosí

•

•
•
•

Hranie s loptou:
s loptou je možné hrať, aj keď leží, alebo sa kotúľa v bránkovisku
driblovať je povolené
ak lopta leží v piesku viac ako 3 sekundy, nesmie sa jej dotknúť hráč,
ktorý sa jej dotkol ako posledný

•
•

Dosiahnutie gólu:
gól môže byť ohodnotený 1 alebo 2 bodmi
hodnotenie gólu závisí len na rozhodcovi

•

Hodnotenie stretnutia:
ak družstvo vyhrá obidva polčasy, vyhráva zápas 2:0
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v prípade, že každé družstvo vyhrá 1 polčas, stav je 1:1, o víťazovi
sa rozhodne v penaltovom rozstrele
v prípade, že polčas skončí nerozhodne, hrá sa dovtedy, kým
nepadne tzv. zlatý gól
Tresty:
vylúčený hráč sa môže vrátiť na ihrisko okamžite po zmene držania
lopty
druhé vylúčenie toho istého hráča znamená jeho diskvalifikáciu
fauly sa trestajú prísnejšie ako v klasickej hádzanej
Softbal a bejzbal

Softbal alebo aj bejzbal je pre normálneho diváka dosť náročná
a nezáživná hra. Nie sú to športy, kde je jasné, kto útočí, kto bráni, kto dá
kôš či gól. V softbale a bejzbale je počas zápasu jedno družstvo v útoku
a druhé v obrane. Úlohy si menia po vyautovaní troch hráčov v útoku.
Obe hry sa hrajú na body. Získavajú sa za prebehnutie hráča všetkých 4
mét (obrázok 19).
Softbalové ihrisko
Je pravouhlý kruhový výsek s rozmermi 70 m pre mužov a 60 m pre
ostatné kategórie. Ihrisko sa delí na vnútorné a vonkajšie pole a zázemie.
Vnútorné pole je štvorec s hranou 18,3 m, v rohoch tohto štvorca sú
umiestnené štvorcové méty s hranou 38 cm. Nadhadzovač (1) je
vzdialený 14 m od domácej méty u mužov a 12,2 m u ostatných kategórií
okrem žiakov do 10 rokov, pre nich platí 10,7 m. Obvyklé rozostavenie
ostatných hráčov v obrane je znázornené na obrázku: 2 chytač, 3-5 prvá
až tretia méta, 6 spojka, 7-9 ľavý, stredný a pravý poliar. O správnosti
nadhodov rozhoduje hlavný rozhodca (HR) a o dobehu na prvú a druhú
métu rozhoduje rozhodca na 1. méte (MR1), vo vyšších súťažiach
rozhodca pri 3. méte (MR2).
Hra
Softbalové družstvo sa skladá z 9 hráčov. Začína sa vylosovaním
družstiev, ktoré začína v poli a ktoré na pálke. V každej zmene je vždy
jedno družstvo v útoku - "na pálke", druhé v obrane - "v poli". Bod sa
získa tak, že pálkar po správnom odpale loptičky prebehne cez prvú,
druhú a tretiu métu až tam, odkiaľ vybehol - na domácu métu (obrázok
20). Pálkara sa snažia na tejto ceste zastaviť obrancovia - poliari
vyradením z hry - vyautovaním. Ak sa im to podarí, nastupuje do hry
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Vybavenie

Obrázok 19. Vybavenie na softbal
Legenda:
1 - domáca méta
2 - nadhazovacia méta
3 - méta
4 - pálka
5 - rukavica
6 - lopta
7 - prilba pre pálkara a bežca
8 - maska a prilba pre chytača
9 - chránič tela pre chytača
10 - chránič predkolenia pre chytača

ďalší pálkar. Ak družstvo v obrane vyautuje troch pálkarov, družstvá si
vymenia úlohy obrana - útok. Poliari majú na vyautovanie pálkarov
množstvo spôsobov. Napríklad chytením odpálenej loptičky bez jej
dopadu na zem alebo dotykom pálkara loptičkou pri jeho behu na ďalšiu
métu či prihratím loptičky svojmu spoluhráčovi na tú métu, na ktorú
smeruje pálkar skôr, ako tam tento dobehne. Pálkarovi bráni ešte jeden
obranca – nadhadzovač, ktorý nadhadzuje loptičky pálkarovi. Pri svojom
nadhode musí trafiť do priestoru nad domácou métou vo výške od kolien
po podpažie pálkara. Trafiť môže aj inde, ale len trikrát. Ak netrafí po
štvrtýkrát, postupuje pálkar automaticky na prvú métu. Ak pálkar netrafil
tri správne nahodené loptičky, je vyautovaný. Ak pálkar odpáli loptičku až
za ihrisko, volá sa to „homerun“. Ak sa mu to podarí, pálkar a všetci
bežci, ktorí sú na métach, získavajú bod. Naopak, keď nadhadzovač hodí
4x zlý nadhod, dostáva pálkar 1. métu zadarmo, ako keby dobre odpálil.
Métu zadarmo získa aj pálkar, ktorý je zasiahnutý nadhodom.
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Obrázok 20. Znázornenie ihriska a rozostavenia hráčov
Hlavné rozdiely medzi softbalom a bejzbalom
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bejzbal:
vyžaduje vyššie silové a šprintérske predpoklady
a odlišnú časovo priestorovú orientáciu,
základný princíp hry je rovnaký
hrá sa s menšou, ľahšou, avšak tvrdšou loptou
pálka je väčšia a ťažšia
odpaly sú prudšie
ihrisko je väčšie
nadhadzovacia méta je na vyvýšenej plošinke
softbal hrajú prevažne ženy a deti
ďalším základným rozdielom je pravidlo, že pri bejzbale môžu bežci
vybiehať z méty, ktorú získali už pred nadhodom ďalšiemu pálkarovi
a naopak, nadhadzovač môže miesto nadhodu zvoliť prihrávku
strážcom mét; ktorí môžu autovať bežcov medzi métami.

Samostatnou povinnou organizačnou formou vyučovania na
základných školách je kurz ochrany života a zdravia. Je vyvrcholením
procesu výchovy žiakov v tejto oblasti, formuje ich vlastenecké
povedomie, dotvára sústavu ich zručností a návykov o ochrane človeka a
jeho zdravia, prispieva ku zvyšovaniu telesnej zdatnosti a psychickej
odolnosti žiakov. Učivo ochrany života a zdravia sa preberá v
samostatných tematických celkoch, ktorých časťou je aj pobyt a pohyb
v prírode. Obsahom tematickej časti pohyb a pohyb v prírode sú činnosti
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ako určovanie svetových strán, orientácia v teréne, práca s mapou,
využívanie topografických pomôcok atď. Osvojovanie vedomostí,
postojov, zručností a schopností sa realizuje v 4 častiach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

1. Pohyb a pobyt v prírode (prvé cvičenie)
určovanie svetových strán podľa prírodných javov v teréne,
orientácia v teréne podľa mapy (usmernenie mapy),
orientácia v teréne podľa buzoly,
overovanie a rozširovanie poznávania topografických značiek,
orientácia mapy podľa buzoly,
určovanie azimutu na terénny bod,
zisťovanie vlastného stanovišťa na mape.
2. Pohyb a pobyt v prírode (druhé cvičenie)
precvičenie odhadu vzdialeností (odhad, šírková a výšková metóda),
meranie azimutov na mape a ich prenášanie do terénu,
určovanie stanovišťa na mape pomocou buzoly (spätné prenášanie
azimutov),
kreslenie pochodovej osi (náčrt podľa mapy s doplnením potrebných
údajov).
3. Pohyb a pobyt v prírode (tretie cvičenie)
kótovanie vo vrstevniciach, doplnkové vrstevnice, zobrazenie
terénnych tvarov vrstevnicami,
určovanie nadmorskej výšky orientačného bodu v teréne na mape.

4. Pohyb a pobyt v prírode (štvrté cvičenie)
• zhotovenie topografického náčrtu,
• príprava a výber priestoru (stanovíšť) pre orientačný beh (podľa
azimutu).
Výkonové štandardy smerujú do overovania vedomostí a zručností
z vyššie spomínaných oblastí topografie:

•
•

a) vedomosti
Zistiť pomocou vrstevnice na mape nadmorskú výšku určeného
stanovišťa.
Odmerať vzdialenosť medzi dvoma danými bodmi na mape.
Čo je azimut a ako ho meriame?

•
•

b) zručnosti
Orientovať mapu pomocou buzoly.
Určiť stanovište svojej školy na mape.

•
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Určiť hlavné a vedľajšie svetové strany pomocou buzoly.
Urobiť jednoduchý náčrt z okolia školy.

Pobyt v prírode organizovaný školami, školskými či inými
zariadeniami, je zameraný na súhrn hlavne telesných aktivít v prírodnom
prostredí vo voľnom čase. Zahrňuje v sebe rôzne druhy a formy turistík,
táborenia či rôzne pohybové telovýchovné aktivity určované
a podmieňované daným prírodným prostredím. Podmienky prírodného
prostredia tu určujú a sú hlavným predpokladom k realizácii vybranej
pohybovej činnosti s cieľom rozvíjať či
regenerovať
fyzické sily
a udržiavať duševnú rovnováhu u detí a mládeže. Pri pobyte v prírode
významne využívame výchovné pôsobenie, možnosti kultúrnopoznávacej činnosti. Priamym pozorovaním života v prírode získavajú
deti hlboké citové zážitky a pocit voľnosti. Nepriaznivé vplyvy prírodného
prostredia výrazne formujú morálno-vôľové vlastnosti a zvyšujú odolnosť
žiakov voči tomuto prostrediu. Pomocou prírodného prostredia a zábavy
vo voľnom čase vytvárame u žiakov odborno-technické znalosti
a zručnosti veľmi potrebné pri prežití vo voľnej prírode, ale využiteľné aj
v bežnom živote. Okrem iného pobyt v prírode napomáha k pochopeniu
dôležitosti ochrany životného prostredia. Potrebu návratu človeka
k prírode nachádzame v každej etape jeho vývoja.
Ochrana prírody je starostlivosť o zachovanie a aktívnu reprodukciu
zdravého prírodného prostredia. Ochrana prírody a tvorba životného
prostredia patrí do výchovno-vzdelávacieho obsahu turistiky. Jedná sa
o vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode.
Turistika je aktívny pohyb a pobyt v prírode. Dá sa charakterizovať
ako špecifická forma presunov po krajine s aktívnym pohybom. Základy
má v turistických spolkoch a organizáciách – skauting, tramping,
sokolské hnutie, telovýchovné organizácie, krúžky v školách a v iných
organizáciách a hnutiach. Obsah a náplň turistiky sa menili v súlade
s úrovňou poznania pozitívneho vplyvu prírodného prostredia a pobytu
v prírode na ľudský organizmus. Turistika svojím obsahom
najefektívnejšie kompenzuje sedavý spôsob práce v školách. Tvorí ju
súbor činností spojených s pobytom v prírode zameraných na bezpečné
prežitie a prekonanie nástrah prírodných živlov, na rozvoj psychickej
a fyzickej zdatnosti a na upevňovanie zdravia.
Pobyt v prírode sa delí :
a/ podľa dĺžky pobytu - krátkodobý pobyt /vychádzka, výlet, diaľkový
pochod/; dlhodobý pobyt, /turistické cesty, táborenie
s nocľahom,
putovné táborenie /,
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b/ podľa zamerania a obsahu pobytu – kultúrno-poznávací, športový,
vzdelávací, výchovný a zdravotný.
c/ podľa prostredia – nadmorská výška, vysokohorské, vodné, rieky,
jazerá, moria, lesy, pralesy, step, púšť, ľadovce ap.
d/ podľa podmienok pobytu – vzdialenosť, dostupnosť, spôsob
presunov, bezpečnosť, možnosti ubytovania a prenocovania,
e/ podľa ročných období,
f/ podľa možností človeka – fyzických, psychických, finančných.
g/ podľa počtu účastníkov pobytu – individuálny, skupinový,
hromadný.
h/ podľa spôsobu presunov - pešia turistika / turistická chôdza/,
vysokohorská turistika / chôdza + základy lezenia/, lyžiarska turistika /
jazdenie na lyžiach/, cykloturistika / jazdenie na bicykli/, vodná turistika,
vodáctvo, / plavba na turistických plavidlách/, kombinovaná turistika / na
koni, jaskyniarska ap./.
1. Pohybová zložka
Telesné cvičenia v prírode, základom ktorých sú chôdza, beh,
prekonávanie prekážok, lezenie, šplhanie, nosenie, všetko s využitím
prírodných podmienok a záťaže tvoria pohybovú zložku
turistiky.
Zaraďujeme sem aj pohybové hry v prírode zamerané na rozvoj telesnej
zdatnosti a na celkový harmonický rozvoj osobnosti človeka.
2. Odborno-technická činnosť - turistické vedomosti a zručnosti
Turistický výstroj, materiálne vybavenie a jeho údržba, topografické
a turistické značky a značenia, druhy máp, určovanie svetových strán a
orientácia v teréne podľa mapy, orientácia v teréne bez mapy,
orientačné preteky, určovanie azimutov a pochod podľa azimutu, odhad
vzdialenosti, zásady pri výbere a určovaní presunov v prírode, stavba
stanov + núdzových prístreškov, bivakovanie, zakladanie rôznych druhov
ohnísk, zásady stravovania a pitný režim v prírode, viazanie uzlov, lanová
lavička + prekážková dráha, kultúrno-poznávacia činnosť + poznávanie
drevín / liečivých rastlín/, základy hygieny pobytu v prírode a základy
prvej pomoci.
3. Kultúrno-poznávacia činnosť
Ako tretia zložka turistiky plní hlavne výchovno-vzdelávaciu úlohu.
Zameriava sa na poznatky a vedomosti z geografie, geológie, botaniky,
biológie, histórie, archeológie, architektúry, národopisu, ľudové zvyky,
tradície. Príťažlivosť vhodne organizovanej turistiky napomáha
k ľahšiemu získavaniu nových poznatkov, preto je náučná. Pri turistike
získavame mnoho nových emotívnych zážitkov – preto je turistika
zážitková.
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3.5.2 Zimné sezónne činnosti a osvojovanie pohybových
zručností
Pohybové aktivity, ktoré uskutočňujeme v prírodnom prostredí, sú
jednými z prostriedkov kompenzácie civilizačných tlakov. Pre ďalší rozvoj
aktívneho využívania týchto činností je nevyhnutné, aby sa v nich stále
viac objavovali hodnoty vlastného zdravia a rekreácie, ktoré sú v
súčasnosti - v živote plnom profesionálnej aktivity - ešte často v pozadí.
Kĺzanie, sánkovanie, bobovanie, korčuľovanie a paralelne aj
lyžovanie sú súčasťou osnov telesnej a športovej výchovy všetkých
stupňov škôl a sú tiež zahrnuté do povinnej výučby vzdelávania učiteľov.
Zaradenie zimných sezónnych činností do osnov telesnej a športovej
výchovy vychádza zo skutočnosti, že zmeny spôsobu života v spoločnosti
(zvýšený zreteľ k posilneniu fyzickej zdatnosti, zdravotné a regeneračné
požiadavky) hovoria pre to, aby do telesnej a športovej výchovy detí boli
zaraďované činnosti, ktoré z týchto hľadísk prinášajú najväčší prínos.
Tieto činnosti spĺňajú dané požiadavky a sú považované v súčasnej dobe
za jedny zo základných pohybových zručností s perspektívnym
celoživotným poslaním.
Nech sa to zdá akokoľvek nadsadené, dnešné deti sa učia novým
zručnostiam oveľa rýchlejšie ako v minulosti. V samotnom lyžiarskom
a korčuliarskom výcviku je možné, že začiatočník po 3-4 dňoch výcviku
zvládne oblúk s rovnobežným postavením lyží, resp. jazdu na korčuliach
vpred a zatáčanie po oblúku. Je však otázne, či práve rýchlo osvojená
technika lyžovania a korčuľovania na kvalitatívne nižšej úrovni nedáva
väčší predpoklad nesprávnym návykom a motorickým zručnostiam, na
ktoré nemožno v ďalšom zdokonaľovaní nadväzovať. Čo sa týka výučby
nielen lyžovania a korčuľovania detí, rakúski odborníci vo svojich prácach
zdôrazňujú úlohu viesť žiaka k maximálnej pohybovej všestrannosti. Aj
podľa nášho názoru máme deťom ponechať voľnosť pohybu už od
začiatku výcviku (resp. výučby), aby sme v nich nezničili individuálne
schopnosti a čo najneskôr ich máme fixovať na určitý spôsob jazdy (na
lyžiach či na korčuliach). Mohlo by dôjsť k tomu, že by priveľká fixácia
začala pôsobiť negatívne v ďalšom procese osvojovania si základných
pohybových zručností.
Sánkovanie, bobovanie a hlavne kĺzanie sú pohybové činnosti,
ktoré predikujú budúce špeciálne korčuliarske a aj lyžiarske zručnosti,
ako sú pocit sklzu a vedenie korčúľ a lyží po plochách v priamom smere,
nezávislá práca dolných končatín a prenášanie hmotnosti tela z nohy na
nohu v priamom smere, udržanie správnej polohy tela voči podložke,
stavanie korčúľ a lyží na hrany v oblúku, udržiavanie dynamickej
rovnováhy v predo-zadnom, bočnom i horizontálnom smere. Samotné
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korčuľovanie je pohybová činnosť na veľmi úzkej ploche opory, čo núti
korčuliara udržiavať predo-zadnú rovnováhu. Vozenie sa na jednej nohe
zaručuje rozvoj statickej rovnováhy a jazda vpred odrazom striedavo
nožne či zatáčanie napomáhajú pochopiť pocit hrany aj pre jazdu šikmo
svahom a zatáčanie zjazdových lyží.
Toto je len výrez zručností, ktoré formou pohybových činností a hier
spracovaných pre deti daného veku, môžu ovplyvniť ich budúcu kvalitu
základných zručností základného korčuľovania a taktiež zjazdového
lyžovania (v prostredí ponúkajúcom finančne nenáročné možnosti pre
jeho uskutočňovanie).
Obsah vyučovania
Obsah TC Aktivity v prírode a sezónne činnosti sa realizuje
v rámci nasledujúcich organizačných foriem: cvičenie v prírode (2x
ročne v rozsahu po 4 hodiny v každom ročníku), školy v prírode (v
rôznom ročnom období), kurz základného plávania, záujmové krúžky,
ranné cvičenia, no najmä v rámci hodín povinnej telesnej a športovej
výchovy. Obsah TC je široko koncipovaný, nakoľko sa vzhľadom
k rôznorodým podmienkam regiónov a škôl ponecháva možnosť výberu
konkrétnych sezónnych činností na vedenie školy. Za dôležité sa však
považuje to, aby všetky školy zabezpečili primeraný rozsah sezónnych
činností počas celého školského roka vo všetkých ročníkoch a tým
zabezpečili primerané podmienky na otužovanie sa detí ako významného
prvku pri prevencii chorôb a upevňovaní zdravia.
Aktivity turistického charakteru sú nenáročné a možno ich realizovať
počas celého roka. Akcentuje sa predovšetkým chôdza po rôznych
povrchoch, terénoch a prekonávanie terénnych prekážok.
Za nevyhnutnú súčasť sa považuje aj realizácia plaveckého výcviku.
Spôsob jej realizácie sa ponecháva na jednotlivé školy.
Korčuľovanie, sánkovanie, lyžovanie, bicyklovanie sú aktivity,
ktoré možno realizovať v tých školách, kde sú na to vytvorené podmienky
a taktiež ako súčasť voľnočasových aktivít detí.
Cieľ tematického celku Sezónne činnosti (ISCED 2)
Cieľom TC je naučiť žiaka spôsob osvojenia si základných
pohybových kompetencií v prírodnom prostredí a vytvoriť u neho trvalý
vzťah k vykonávaniu pohybových a športových činností v letnej a zimnej
prírode za účelom rekreácie, regenerácie síl a zlepšenia zdravia.
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Kompetencie, ktoré si majú žiaci osvojiť v rámci TC sezónne
činnosti:
• Žiak vo vybraných sezónnych činnostiach dosahuje primeranú
úroveň osvojenia si jednotlivých zručností a má osvojené poznatky
potrebné pre ich realizáciu a uplatnenie v rámci zdravého
celoživotného štýlu.
• Žiak sa dokáže bezpečne pohybovať vo vodnom a lyžiarskom teréne
a ovláda základy pádov.
• Žiak vie pomenovať a popísať základné techniky jednotlivých jázd,
oblúkov, brzdení a pod. v lyžovaní (snouboardingu).
• Žiak vie správne vykonať základné pohyby na lyžiach (snouboarde,
kolieskových korčuliach, bicykli) s prispôsobením sa rôznym
terénnym nerovnostiam a prekážkam v teréne.
• Žiak ovláda pravidlá vybraných sezónnych činností.
• Žiak pozná význam sezónnych činností pre svoje zdravie.
• Žiak dosahuje takú úroveň nadobudnutých vedomostí a zručností,
ktoré mu umožnia aktívne a bezpečne sa pohybovať a táboriť
v prírode, vie sa orientovať v prírode podľa turistických značiek,
mapy, buzoly a prírodných úkazov.
V rámci vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb má svoje postavenie
lyžovanie ako pohybová kompetencia, ktorá je kombináciou
multifunkčných vedomostí, motorických zručností a praktických postojov
človeka. Tieto sú nevyhnutné pre pohybový rast, fyzický, psychologický a
motorický rozvoj, motorický výkon. Špecifickosťou podmienok pohybu
a prostredia pomáha vypestovať u človeka trvalý záujem o telesný pohyb
vo voľnej prírode. Lyžovanie vedie žiakov k správnemu vzťahu k
zdravému životnému štýlu a k prírodnému prostrediu a jeho ochrane.
Lyžovanie zaraďujeme medzi športové činnosti, ktoré charakterizuje
premiestňovanie sa v prírodnom prostredí, adaptovaním sa na zmeny
tohto prostredia. Zmyslom je, aby žiak spoznal pôsobenie a využitie
prírodných síl na realizáciu telovýchovných a športových činností.
Beh na lyžiach je pomerne prirodzená lokomócia, ktorá zahrňuje
širokú škálu pohybových zručností. Tieto sa viažu k bezpečnému
presunu na lyžiach v zasneženom teréne. Základnými lokomóciami
zvolenými na tento účel sú chôdza, výstupy, zjazdy, brzdenie, zmena
smeru. Tieto umožňujú zoznámenie sa s turistickými lyžami v každom
veku, od detí až po seniorov. Základom úspechu je zabezpečenie
vhodného rovného terénu a základné vybavenie, ktoré nemusí byť na
úrovni pretekárskych lyžiarov. Ukazuje sa, že pohybové učenie u detí vo
veku 6 - 8 rokov je jednoduchšie a rýchlejšie. Nácvik nenásilnou
a komplexnou formou bez veľkého vysvetľovania detailov umožňuje
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deťom prostredníctvom napodobňovania vykonať pohyb v celku a naraz.
Vytvorenie vzťahu k lyžiarskej turistike a celková spokojnosť detí závisí
od zoznámenia sa s prostredím, vhodného oblečenia, dĺžky pobytu
v zimnom prostredí a rýchlosťou osvojovania si lyžiarskych zručností. Ich
podcenenie neraz vytvára nechuť k turistickému lyžovaniu. V skupinovej
výučbe sa preto pády a vstávania zvládajú vždy lepšie a veselšie.
Rekreačný beh na lyžiach a lyžiarska turistika majú vytrvalostný
charakter a môžu účinne vplývať na zlepšenie obehového a dýchacieho
systému. Pohyb na bežeckých lyžiach je energeticky náročnejší ako beh
bez nich. Technika behu je pomerne jednoduchá. V podstate ide
o techniku behu klasickým spôsobom – striedavý beh a s odpichom
súpaž a voľným spôsobom, čím rozumieme korčuľovanie jednostranným
a obojstranným odvratom. Základnými turistickými technikami sú chôdza
a beh na lyžiach na rovine, v terénnych nerovnostiach, výstupy, zjazdy,
zmeny smeru, brzdenie a pády. Využitie ďalších bežeckých techník sa
vzťahuje na momentálnu lyžiarsku činnosť a situácie v teréne.
Snouboarding. Je potrebné, aby sme do vzdelávacieho systému
zapracovali aj nové pohybové aktivity, ktoré ešte donedávna patrili medzi
„odstrkované“, resp. boli príliš „inovačné“. Medzi takéto pohybové aktivity
u dnešnej mládeže patrí aj snouboarding. O zvýšenom záujme o túto
aktivitu svedčí aj množstvo mladých snouboardistov, ktorých stretávame
na zjazdovkách. Tento počet neustále narastá. Je práve na školskom
systéme, aby sa zameral aj na túto atraktívnu disciplínu a naučili sme deti
a mládež správnu techniku a bezpečnosť pri jazde na snouboarde.
Pri reforme školského systému na Slovensku sa podarilo prelomiť
ľady a snouboarding bol zaradený do štátneho vzdelávacieho programu
na 2. stupni základných škôl a na stredných školách. Školy tak už
nemusia mať strach z toho, že vyučovaním snouboardingu porušujú
predpisy a smernice. Hneď po prijatí v roku 2008 začali základné
a stredné školy realizovať snouboardový výcvik. Niektoré školy začali so
snouboardovým výcvikom v rámci lyžiarskeho kurzu a niektoré išli cestou
samostatných snouboardových kurzov.
Medzi zaujímavé zimné športové činnosti patrí aj Inline hokej. Inline
hokej je šport podobný ľadovému hokeju, ktorý sa hrá na inline korčuliach
s loptičkou alebo špeciálnym pukom, ktoré sa posúvajú hokejkou na
ihrisku (obrázok 21). V súčasnosti sa inline hokej hrá pod patronátom
IIHF, teda Medzinárodnej federácie ľadového hokeja (hrá sa s loptičkou)
a pod patronátom FIRS, teda Medzinárodnej federácie kolieskových
športov (hrá sa so špeciálnym pukom).
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Obrázok 21. Nákres ihriska
Pravidlá hry:
• hrá sa na dva polčasy,
• v každom družstve sú 4 hráči a jeden brankár - t. j. nie viac ako 5
hráčov na ľade,
• ihrisko je rozdelené na dve zóny - útočnú a obrannú,
• bránka má vnútornú svetlosť 122 × 183 cm (V x Š),
• bránkovisko je obdĺžnik 30 cm vpravo/vľavo od každého okraja
bránky a končí meter od bránky (obrázok 22).

Obrázok 22 Inline hokej
Výstroj hráčov: korčule by mali byť šnurovacie (tie boli dané na trh
práve kvôli inline hokeju) a bez klipsov, najlepšie sú malé tvrdé kolieska,
teda agresory (kvôli zrýchleniu), hokejka klasická hokejová, suspenzory
sa minimalizujú, lebo v horúčave môže človek pri IH rýchlo skolabovať,
hlavne útočníci (obázok 23).
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Obrázok 23. Výstroj hráčov v inline hokeji
Výhody inline hokeja: dá sa hrať aj v lete, dá sa hrať na rôznych
hladkých, nešmykľavých povrchoch (asfalt, betón, špeciálne umelé
športové povrchy, ktoré sú však náročné na údržbu), nízka cena netreba platiť za drahú halu, hru môžu hrať hráči so skúsenosťami z
klasického ľadového hokeja, je menej kontaktný ako ľadový hokej.

Vyskúšajte sa:
1. Definujte význam cvičení v prírode pre mladý organizmus človeka!
2. Uveďte, ako sa adaptuje organizmus dieťaťa na vodné prostredie.
3. Ste zástancom výučby plávania detí s alebo bez nadľahčovacích
pomôcok (napr. plávacej vesty) – zdôvodnite svoj názor!
4. Navrhnite obsah vyučovacej jednotky s obsahom korčuľovania na inline korčuliach/jazde na plavidle/jazde na bicykli/severskej chôdze.
5. Ktoré aeróbne aktivity sú energeticky najnáročnejšie a prečo?

Teoretické základy tvorby programov vyučovania

219

3.6 Tvorba programov vyučovania a základy didaktiky
základných lokomócií a atletiky
3.6.1 Základné lokomócie
Vo všeobecnosti možno označiť pojem „lokomócia“ ako pohyb
z miesta na miesto. Zároveň tvorí súbor tých najprirodzenejších pohybov
a prejavov vlastných každému človeku.
Dieťa školského veku je plné energie, ktorú musí niekde zužitkovať.
Najčastejšie sa to deje prostredníctvom telesných cvičení, ale aj
v spontánnej pohybovej aktivite. V základnej škole sa vykonávajú telesné
cvičenia na hodine telesnej a športovej výchovy a v školských kluboch,
kde prebieha viac-menej spontánna pohybová činnosť pri pobytoch
vonku, kde majú deti dostatočnú možnosť rozvíjať svoj pohybový fond.
Základný pohybový fond, t. j. pohyb tela alebo jeho častí (chôdza,
beh, skoky, lezenie, plávanie, šplhanie) sa rozvíjal v pracovnej činnosti už
veľmi dávno. Spočiatku to bol zber potravy, neskôr lov zvierat. Vznikali
také pohyby ako hádzanie, vrhanie, chytanie, veslovanie. Postupne sa
však z pracovných pohybov oddelila špecifická činnosť, ktorej základom
sú telesné cvičenia. V procese týchto cvičení si človek získaval fyzickú
zdatnosť. Jej osvojovanie sa zmenilo na organizovanú, špecificky ľudskú
činnosť – telesnú výchovu.
Chôdza
Chôdza je základná pohybová zručnosť človeka. Je to cyklický pohyb,
pri ktorom sa opakujú stále rovnaké úkony. Pri chôdzi aktívne pracuje
oporno-pohybový aparát. Do činnosti sa aktívne zapája 56 percent
svalstva celého tela. Pri správnej chôdzi sa posilňuje chrbtové, brušné
a drobné svalstvo chodidla, pričom sa formuje správne držanie tela.
Pri správnej chôdzi je nutné získať tieto základné pocity:
a) pocit ťahu z temena hlavy (ako by bola jemne zavesená, motivácia
„šašo na špagáte“),
b) pocit ťahu ramien do strán a dolu,
c) pocit správneho posadenia hlavy, t. j. zasunutie brady,
d) pocit vysoko držanej hrudnej kosti (motivácia „každý musí vidieť
obrázok na svojom tričku“),
e) pocit odľahčenosti v pätách.
Pri chôdzi sprostredkujú pohyb z miesta dolné končatiny.
Prenášame váhu z nohy na nohu, svalstvo trupu a paží sa napína
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a vyrovnáva rovnováhu. Po motorickej stránke je teda chôdza dosť
zložitá činnosť. Aj u ľudí v dospelejšom veku sa často stretávame
s neharmonickou a neestetickou chôdzou. Trup sa pri chôdzi nesie
vzpriamene, hrudník je vyklenutý, brucho vtiahnuté, plecia umiestnené do
šírky a hlava hore. Paže vykonávajú mierny kyvadlový pohyb proti smeru
pohybu nôh. Chôdza nemá byť strnulá, tvrdá a treba vylúčiť nadbytočné
knísavé pohyby.
Všetky uvedené zásady musí učiteľka poznať, ale pri vštepovaní
deťom vhodne motivovať zhruba podľa zásady, čím je dieťa menšie, tým
je motivácia dôležitejšia.
Ako príklad uvádzame niekoľko praktických námetov:
1. pochod s vytlieskavaním tempa (môžeme využiť riekanky, hudbu,
spev),
2. chôdza s vyhýbaním jedným smerom (medzi stoličkami, predmetmi,
sediacimi deťmi) – Ideme, ideme kadiaľ chceme, pekne sa my
rozídeme, jeden vpravo, druhý vľavo podľa rytmu pekne hravo.
3. chôdza k danému cieľu – Vedie, vedie cesta nová do mestečka
Poriadkova. Kto chce s nami cestovať, musí čisté ruky mať ( musí
vedieť zatlieskať ).
4. každý svojou cestou,
5. chôdza za vedúcim dieťaťom – Odvezte sa odvezte, auto čaká na
ceste, beží kam mu šofér káže, potom maže do garáže.
6. chôdza vo výpone – Rúčky moje, rúčky tvoje, každý máme rúčok
dvoje. Hádaj, hádaj maličký, kto má tiež dve ručičky.
7. chôdza vo viazanom zástupe – Ide vláčik šišiši, odvezie nás Mariši,
potom cez tri tunely k Etele sme leteli. Potom zasa k Mariši, ide vláčik
šišiši.
8. chôdza vo viazanom kruhu,
9. chôdza prerušovaná na znamenie,
10. chôdza s ľahkým predmetom na hlave,
11. chôdza po vyvýšených plochách,
12. chôdza po šikmej ploche.
Beh
Pre úspešný vývin dieťaťa má táto lokomočná aktivita nesmierny
význam. Umenie „správne behať“ je totiž hlavný predpoklad ďalších
športových činností ako napr. skok, športové hry. Fyziologicky je beh
výdatným cvičením svalstva celého tela i vnútorných orgánov. Nie je len
samočinným zrýchlením chôdze, ktorú tvorí sústava krokov, ale beh je aj
sústavou skokov. Pohyby sú pri behu omnoho energickejšie, dôležitý je
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odraz, po ňom nasleduje let vzduchom a doskok. Pokrčené paže pracujú
energicky popri bokoch, koleno švihovej nohy sa postupne s prenášaním
váhy na pätu vystiera a znova sa presúva na špičku.
Veľmi dôležité je zvládnuť rytmus behu, ktorý je osminový, pri
zrýchlení až šestnástinový. Beh nie je len záležitosť rytmicko-estetická,
ale aj športová. Tvorí základný ukazovateľ zdatnosti a motorickej
vyspelosti dieťaťa. V školskom veku je najdôležitejšie naučiť sa behať
ľahko, so správnou koordináciou rúk a nôh. Už v šiestom roku veku je
dieťa schopné bežať energicky na krátke vzdialenosti, po špičkách,
s aktívnym pohybom paží a naopak na dlhšie vzdialenosti v kľudnom
tempe, pričom pohyby paží má uvoľnené. V základnej škole sa tieto
pohybové zručnosti zdokonaľujú. Pri výučbe behu je príklad učiteľky
nenahraditeľný. Učiteľka vysvetľuje žiakom techniku behu, ktorú
nacvičuje a zdokonaľuje v rámci tzv. „bežeckej abecedy“, ktorá obsahuje:
-

-

obyčajný beh, bežať ľahko s nohami pokrčenými v kolene,
našliapnuť na prednú časť chodidla, telo a hlava tvoria jednu priamku
v miernom predklone. Dĺžka behu sa u mladších detí pohybuje od
desať do pätnásť sekúnd, u starších detí tridsať až štyridsať sekúnd,
beh po špičkách, našliapnuť na prednú časť chodidla, krok je krátky,
tempo rýchle, pohyby paží sú uvoľnené,
beh s vysokým zdvíhaním kolien (cval vysoký), noha uvoľnená
v kolene tvorí pravý uhol, došľapuje sa na špičku, krok je krátky, telo
vzpriamené,
beh dlhým krokom, krok je dlhý, jedna noha sa odvíja z päty
prehupnutím na celé chodidlo, druhá noha, ktorá je vzadu napnutá,
uskutočňuje energicky odraz, pohyby paží sú uvoľnené,
beh so zakopávaním, telo je nahnuté dopredu, ruky v bok, pätou sa
snažíme dosiahnuť stehno,
beh skokom, podobne ako v behu dlhým krokom, len odraz je
dôraznejší, pohyby paží sú prudké, prechádzajú takmer do
vzpaženia,
beh rýchly (šprint), našliapnuť na prednú časť chodidla, pohyb paží
je v súlade s krokom, telo je v miernom predklone, tento beh sa
používa v súťaživých hrách,
beh pomalý, prostredníctvom neho sa zvyšuje vytrvalosť. Je dôležité
udržiavať tempo. Kroky sú krátke, nášľap na prednú časť chodidla.
Pohyby rúk sú pokojné, pokrčené na úrovni pása dieťaťa

Dôležité je, aby učiteľka jednostranne nezaťažovala organizmus detí,
a preto strieda rôzne typy behu s inými pohybovými činnosťami,
napríklad chôdza, lezenie, skok.
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Niekoľko praktických námetov
1. beh v určenom priestore
motivácia „ Na sovy“ (cez deň sovy spia v drepe, v noci sovy húkajú
a lietajú),
2. naháňačka
motivácia: zachráňme sa na železe, na dreve a pod. – poznávanie
materiálov; letela husička divoká, letela zvysoka, stratila pierko farby
(modrá, žltá) – spojené s poznávaním farieb,
3. beh na znamenie
„ Bežal“ povel pre chlapcov, „Bežala“ povel pre dievčatá, „Bežali“ povel
pre všetkých,
4. beh k určenému cieľu
cieľom môže byť náradie, náčinie, časti zariadenia, dvere, klavír a pod.,
5. beh v skupine za vedúcim dieťaťom
motivácia na farebné autá,
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

beh po lomenej čiare( vlnovke),
slalomový beh medzi prekážkami,
beh s ľahkým predmetom v ruke( súťaživé hry),
priestorové precvičovanie behu – motivácia „Kráľu, kráľu daj
vojačka“,
beh vo viazaných dvojiciach, trojiciach,
beh po zvýšenej ploche s prekonávaním prekážok,
štafetový beh „Podaj ďalej“,
zbieranie predmetov pri behu, ukladanie.
Skok

Ďalšou dôležitou lokomočnou aktivitou
je skok. Je to
prirodzený acyklický pohyb, ktorým prekonávame určitú vzdialenosť
(výšku, diaľku, hĺbku). Skladá sa z odrazu, letu a doskoku. V telesnej
a športovej výchove sa stretávame s rôznymi druhmi skokov a výskokov.
Môžeme ich vykonávať dvojako, a to buď s odrazom jednou nohou, alebo
s odrazom oboma nohami. Okrem toho, že rozvíja brušné svaly, svaly
nôh a trupu i činnosť vnútorných orgánov, rozvíja tiež vôľu a odvahu.
Základom pre techniku skoku je naučiť energický rozbeh, pružný odraz
a mäkký doskok. U detí je totiž v tomto období charakteristický
nekoordinovaný pohyb. Dieťa pri poznávaní okolia začne predvídať
a zlaďuje naučené pohyby so zadaním pohybovej úlohy. Skákanie sa
rozvíja najmä na základe cvičení s častými obmenami. Deti sú schopné
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kroky cyklicky spájať (poskoky na pravej, na ľavej nohe, znožmo a na
základe daného rytmu kombinovať rozmanité poskoky). V kombinácii
s behom ovládajú rozličné skoky, skok do výšky, do diaľky a pod.
Pri nácviku skoku treba mať na zreteli:
a) zdôraznenie pružného výskoku – motivácia – lopta, lopta mäkučká,
skáčem, veď som ľahučká, poskakujem pekne ľahko, skákaním by
všetko prasklo.
b) správne odvíjanie chodidiel od podložky z päty na špičku,
c) mierne pokrčený trup a súhru paží.
Lezenie
Je komplexný pohyb, ktorý zamestnáva celé telo, všetky svalové
skupiny a zvyšuje celkovú pohyblivosť chrbtice. Zároveň je asi
najobľúbenejším a najprirodzenejším prejavom dieťaťa. Ako by si v ňom
pripomínalo svoj batolivý vek a „predchodcu chôdze“. Cieľom je rozvíjať
tie pohybové zručnosti a kombinácie, ktoré sa vzťahujú na telesné
cvičenia. Dbáme na ich účelné a presné vykonávanie. Počas cvičenia sa
deti učia pomenovať náradie, cvičenia i pohyby. Ťažiskom je rozvoj
charakterových
vlastností,
výchova
k sebadôvere,
vytrvalosti,
samostatnosti a odvahe.
Hlavné princípy nácviku lezenia
- najvýdatnejšie je lezenie v podpore drepmo, obmedzujeme lezenie
v podpore kľačmo. Ruky sú napnuté, dlane na zemi, prsty šikmom
dovnútra. Pokrčené nohy došľapujú na špičky, hlava v predĺžení chrbtice,
- pri plazení dieťa leží na bruchu alebo na chrbte. Pri polohe na bruchu
sa tvár nesmie dotýkať zeme;
- pri plazení vo väčšej miere dbať na hygienické opatrenia !
Praktické námety:
1. lezenie v podpore drepmo (motivácia) – lezie lezie Katarínka, vietor
do nej silno fúka,roztočil ju dokola, zavolajte doktora.
2. lezenie po šikmých a zvýšených plochách (motivácia) – Išiel ježko
dolu briežkom, stretol sa tam s druhým ježkom. Bežme spolu dolu
briežkom, ja som ježko, ty si ježko.
3. lezenie vzad (motivácia –„ako rak“),
4. lezenie bokom (motivácia - „ako slon na moste“),
5. lezenie s postrkovaním veľkej lopty hlavou,
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6. podliezanie a preliezanie prekážkovej dráhy,
7. vyliezanie, zliezanie, preliezanie.
Kotúľanie
Zaraďujeme do hier pohybovo menej vyspelých detí.
-

kotúľanie lopty pred sebou a okolo seba, v sede, alebo v kľaku
kotúľanie vo dvojici, oproti sebe, v sede roznožnom
kotúľanie na cieľ po vymedzenej dráhe (napr. medzi dvoma
lavičkami)
kotúľanie vo voľnej ploche na vzdialenejší cieľ (napr. na kolky)
kotúľanie do bránky
Hádzanie

Je vlastné len človeku a závisí od uchopovacej schopnosti ruky.
Zameriava sa na osvojenie správneho náprahu zo stoja i s rozbehom, na
správne postavenie a prstové držanie lopty. Samotný pohyb vychádza
z celého tela. Do smeru hodu sa postavíme bokom tak, že ruka, ktorou
hádžeme a rovnaká noha sú vzadu. Pohyb začíname napnutím stojnej
nohy, vytočením bokov a pliec do smeru hodu a v konečnej fáze
dokončíme prudkým vymrštením ruky. Začíname od známych úkonov
a postupne zvyšujeme obťažnosť:
-

podávanie lopty z ruky do ruky,
rad detí si podáva loptu,
hod pred seba akýmkoľvek spôsobom,
hod pred seba cez prekážku (vo výške hlavy dieťaťa) postupne
zvyšujeme,
hod vo veľkom priestore čo najďalej (základy hodu na cieľ i do
diaľky).
Chytanie

Chytanie je zložitejší pohyb ako hádzanie. Vykonávame chytanie
s vystretými pažami, tzv. koľajnicové držanie, pričom sa prihraná lopta
skotúľa najprv na prsia, až potom ju dieťa zachytí. Neskôr sa dopracuje
k chytaniu lopty pokrčenými pažami, tzv. kliešťové držanie (medzi
vystreté a roztiahnuté prsty). Precvičujeme ho zároveň s hádzaním, od
pohybov jednoduchých k zložitejším:
-

chytanie pomaly kotúľaného predmetu,
chytanie presnej prihrávky dospelým alebo dieťaťom,
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chytanie vlastného nadhodu,
chytanie s odrazom od zeme,
chytanie s orientáciou v priestore.

Chytanie je vlastne precvičovaním obratnosti. Chytiť letiacu loptu si
vyžaduje koordináciu zraku a pohybu, rýchly postreh, pohotovú reakciu
a dokonalé ovládanie svalov na ruke. Precvičujeme ho zároveň
s hádzaním. Niektoré deti majú z lopty strach a znižuje ich sebavedomie,
ak nevedia loptu správne ovládať. Preto učiteľ musí mať na zreteli pri
výbere hier s loptou duševnú a telesnú vyspelosť dieťaťa, lebo ak dieťa
nezvláda pohyb a pravidlá, dokáže ho to znechutiť. Manipulácia s loptou
a cielené ovládanie lopty sa nazýva loptová technika. Táto technika
súvisí s pravidlami hier a s podmienkami, pri ktorých cvičenie
realizujeme.
Dieťa v školskom veku nezameriavame na určité športové odvetvie,
ale rozvíjame jeho celkové pohybové zručnosti. S rozvíjaním
koordinačných schopností sa zároveň zvyšuje sebavedomie dieťaťa
a zlepšujú sa sociálne vzťahy v skupine. V období od 3-6 rokov sa deti
postupne zdokonaľujú v technike manipulácie s loptou a na základnej
škole sa tieto pohybové zručnosti zlepšujú prostredníctvom hier. Pri hre
sa dieťa nielen učí, ale mu prináša i uspokojenie, poskytuje mu priestor
na sociálne učenie a kontakt s rovesníkmi, hry s loptou sú spojené
s dynamickým pohybom, posilňujú dôveru vo vlastné schopnosti,
striedajú napätie a uvoľnenie.
Osobitnou technikou je vedenie lopty nohou - kopanie a s tým
súvisiace cvičenia na posilnenie chodidla.
Osvojovanie
učenia

základných

lokomócií

v procese

motorického

Proces motorického učenia prechádza 3-4 fázami, ktoré postupujú
plynulo jedna do druhej. Základná charakteristika priebehu vytvárania
pohybového návyku:
1. fáza je charakteristická tým, že dieťa sa zoznamuje s pohybovou
zručnosťou prostredníctvom zmyslových orgánov. Dieťa robí prvé
nekoordinované pohyby. Prejavujú sa citové vzťahy ako strach, radosť
z pohybu a pod.
2. fáza je nácvik a opakovanie. Časové trvanie tejto fázy je veľmi
rozdielne, no stáva sa ťažiskom celého vyučovacieho procesu.
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3. fáza sa vyznačuje sa zdokonaľovaním pohybových zručností,
ktoré sú už zautomatizované.
4. fáza - k automatizácii pohybov sa pridáva osobný štýl jednotlivca.
Zložitejšie pohybové návyky dieťa nemôže zvládnuť len počas raz
uskutočnenej činnosti. Opakovanie cvičenia je podmienkou na dokonalé
zvládnutie pohybu. Postupne sa odstraňujú chyby a skracuje sa čas na
vytvorenie pohybového návyku. Pri osvojovaní a upevňovaní
lokomočných pohybov môžeme využiť rôzne videozáznamy, diapozitívy,
pohybové hry, ktoré sú menej známe. Obohatením sú aj alternatívne
jogové a strečingové cvičenia. V neposlednom rade je dôležité materiálne
vybavenie, výber náčinia a spôsob, akým sa vedie telovýchovný proces.

3.6.2 Osobitosti vyučovania atletiky na ISCED 2
Pri výcviku techniky atletických disciplín je treba prihliadať
k biologickým osobitostiam detí jednotlivých vekových stupňov.
Technická realizácia atletických disciplín u detí do 12-13 rokov má svoje
odlišnosti od realizácie techniky u starších žiakov. Je to dané nižšou
úrovňou
rozvoja
silových
a rýchlostných
schopností
a inými
biomechanickými podmienkami ich organizmu. Tvorenie nových
pohybových návykov u detí do 12-13 rokov má vzhľadom k fyziologickým
a psychologickým odlišnostiam tohto veku iný priebeh než u dospelých.
Deti si osvojujú podstatu pohybu rýchlejšie, ale detailné spresňovanie
pohybov prebieha u nich pomalšie. Aj keď zvládnu pohyb vcelku, nie sú
ešte schopné vykonávať presné detaily. Preto je potrebné učiť deti
predovšetkým správnemu pohybovému sledu, rytmu príslušnej disciplíny,
aby bola realizovaná v správnych časových a priestorových proporciách.
Pohyb sa spresňuje a zdokonaľuje s pribúdajúcim vekom a tiež vplyvom
rastúcej úrovne pohybových schopností, zručností a návykov.
Na 2. stupni ZŠ je hlavným prostriedkom na vytvorenie predstavy
o nacvičovanej technike dokonalá ukážka a primerané vysvetlenie
prispôsobené rozumovej úrovni detí tohto veku. Pri prvých praktických
pokusoch vykonávajú žiaci techniku základných atletických disciplín
prevažne komplexne v zjednodušenej forme (vrh z chôdze ľahším
náčiním, skok do diaľky z kratšieho rozbehu, beh cez znížené prekážky).
Na osvojenie a zdokonalenie techniky navodzuje učiteľ hernú a súťažnú
situáciu, zaraďuje vhodné prípravné a imitačné cvičenia, vytvára
emocionálnu atmosféru. V tomto veku je vhodné posudzovať techniku
izolovane od výkonu, lebo ten môže byť do značnej miery ovplyvnený
úrovňou telesného rozvoja.
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V telovýchovnom procese s atletickým obsahom sa uplatňuje
diferenciácia s rôznym zameraním. Súčasné chápanie výchovnovzdelávacieho procesu v školskej telesnej a športovej výchove je
charakterizované úsilím o zvýšenie účinnosti procesu cez diferencovaný
prístup k vyučovaniu a výchovu žiakov. Biologické hľadisko sa uplatňuje
v tzv. primárnej diferenciácii podľa pohlavia. Obsahová diferenciácia sa
využíva čiastočne, vzhľadom na metódy a formy vyučovania. Nutným
predpokladom diferencovaného vyučovania je dokonalé poznanie
jednotlivých žiakov a triedy ako celku. Diferencované vyučovanie
vyžaduje veľmi presnú, často náročnú organizáciu vyučovacej úlohy.
Dobrú možnosť poskytuje skupinové vyučovanie. Pre vyučovanie atletiky
je vhodné deliť žiakov podľa výkonnosti spravidla do stálych družstiev.
Diferenciácia učiva sa týka ako kvantity cvičenia (počet pokusov,
úsekov), tak aj podmienok (výška prekážok, vzdialenosť medzi
prekážkami, hmotnosť náčinia) a pochopiteľne aj výberu prípravných
cvičení.
Charakter niektorých atletických disciplín umožňuje, aby výcvik v nich
prebiehal hromadne bez zníženia účinnosti, bez zbytočných prestojov.
Napr. výcvik techniky, behu, štartu, prekážkového behu, prebehovania
roviniek sa vykonáva prúdovou formou. Návrat žiakov (štvorice, šestice)
na východiskové stanovište je súčasne nutným odpočinkom medzi
jednotlivými pokusmi. Pri hromadnom výcviku možno diferencovať
požiadavky na jednotlivých žiakov tak, že prekonávajú stanovené úseky
individuálnym tempom, cez rozdielne prekážky a pod. Pri posilňovacích
cvičeniach a pri cvičení na rýchlosť môžu žiaci sami voliť tempo pohybu
podľa svojich možností, rovnako ako môžu voliť hmotnosť záťaže.
Atletické disciplíny v podmienkach školy sa delia na: krátke behy
(šprinty), vytrvalostné behy (800 – 1500 m), štafetové behy (4x50 m;
4x100 m), prekážkový beh, skoky (do diaľky a výšky), hody (kriketovou
loptičkou, granátom) a vrh guľou. Každá z uvedených disciplín má svoju
špecifickú metodiku nácviku a zdokonaľovania, ktorá rešpektuje
biologické osobitosti detí v danom školskom veku.
Vyskúšajte sa:
1.
2.
3.
4.
5.

Vysvetlite pojem lokomócia.
Ktoré sú základné lokomočné aktivity?
Ktoré cvičenia obsahuje bežecká abeceda?
Uveďte možnosti a praktické námety pri nacvičovaní lezenia.
Vymenujte fázy procesu motorického učenia pri nácviku nových
pohybov.
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3.7 Základy terminológie telesných cvičení
Pri popisovaní a triedení polôh a pohybov človeka používame najmä
tieto základné terminologické pojmy:
poloha – presne definované vzájomné rozmiestnenie jednotlivých
častí tela navzájom alebo umiestnenie celého tela v priestore,
pohyb – premiestnenie celého tela alebo jeho jednotlivých častí
navzájom, spôsobené vnútornými alebo vonkajšími silami.
cvičenie – zovšeobecňujúci termín pre zámernú pohybovú činnosť
človeka; často sa nahrádza slangovým výrazom „cvik“.
Pri každom popise polohy a pohybu tela a jeho častí berieme do
úvahy priestorové smery, priestorové osi a priestorové roviny
prechádzajúce telom cvičenca. Podľa toho rozoznávame tri základné osi
(obr. 1):
1. vertikálnu (zvislú, pozdĺžnu, longitudinálnu, angl. Longitudinal axis)
os prechádzajúcu pozdĺž celého tela, od hlavy po päty. Označujeme
ju ako os „y“.
2. horizontálnu os, kolmú na vertikálnu os, ktorá môže byť dvojaká:
a) predozadná (sagitálna, angl. Sagital axis) – prechádzajúca
spredu dozadu alebo opačne. Označujeme ju ako „x“.
b) bočná (transverzálna, angl. Transerve axis) – prechádzajúca
z jedného boku tela k druhému boku. Označujeme ju ako „z“.
3. diagonálnu os (šikmú) – našikmenú na uvedené asi o 45° uhol.
Dve základné osi určujú jednu základnú rovinu. Podľa toho
rozoznávame (obrázok 24):
1. čelnú rovinu (frontálnu, angl. Frontal plane) – určenú longitudinálnou
a horizontálnou bočnou osou,
2. bočnú rovinu (sagitálnu, angl. Sagital plane) – určenú pozdĺžnou
a horizontálnou predozadnou osou,
3. priečnu rovinu (transverzálnu, angl. Transerve plane) – určenú
oboma horizontálnymi osami.
4. šikmú rovinu - odklonená šikmo od čelnej a bočnej roviny o 45°.
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Obrázok 24
Základné osi a roviny ľudského tela

Všetky základné osi a roviny pri cvičení určujú nasledujúce rovné
a šikmé smery pohybu tela alebo jeho častí: vľavo – vpravo; vpred –
vzad; hore – dole; šikmo vpred – hore, dole, vpravo, vľavo; šikmo vzad –
hore, dole, vpravo, vľavo; šikmo hore – vľavo, vpravo; šikmo dole – vľavo,
vpravo.
Príklady pohybov v základných rovinách:
bočná rovina: prednožiť, zanožiť, predklon hlavy, predklon trupu
čelná rovina: upažiť, unožiť, skrčiť upažmo, úklon trupu, úklon hlavy
horizontálna rovina: otočiť trup vpravo,
Aby sa pri popise cvičení netvorili termíny v rozpore s termínmi
anatómie ľudského tela, jednotlivé časti sa uvádzajú podľa zaužívanej
anatomickej topografie. Poznanie správnych odborných názvov častí
ľudského tela je pre tvorbu termínov nevyhnutnou podmienkou:
Hlava: tvárová časť – tvár, nos, oči, ústa, brada; mozgová časť - čelo,
temeno, záhlavie (tyl), krk, šija
Trup: plece, hrudník, brucho, chrbát, driek, slabina, panva, boky,
Paže (horné končatiny): rameno, pazucha, lakeť, predlaktie, ruka,
zápästie, dlaň, chrbát ruky, prsty ruky
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Dolné končatiny (často nesprávne nahradzovaný termínom nohy):
bedro, stehno, koleno, predkolenie, lýtko, noha, členok (vonkajší,
vnútorný), stupaj (chodidlo), priehlavok, prsty nohy, päta.
Základným východiskom pri tvorbe termínov telesných cvičení je:
vzpriamený trup
vzťah tela a jeho častí (hlavy, trupu, paží a dolných končatín
k priestoru, t. j. k základni,
vzťah tela a jeho častí navzájom.
Poloha alebo pohyb sa vyjadruje buď slovesami (napr. zanožiť,
predkloniť a i.) alebo podstatnými menami (napr. poskok, chôdza, kľuk
a i.) alebo mennými vetami (po sebe nasledujúce polohy – predovšetkým
východiskovej a konečnej, napr. ľah - sed, stoj – drep -vzpor ležmo –
stoj). Vyjadrovanie pomocou po sebe nasledujúcich cvičení je v praxi
najčastejšie najmä pre svoju presnosť. Na presné vyjadrenie jednotlivých
cvičení a pri tvorbe termínov sa vo veľkej miere používa tiež rozsiahla
sústava predpôn. Jej pochopenie uľahčuje aj tvorbu celej terminológie
(tabuľka 6).
Tabuľka 6
Predpony a ich sémantický význam
pred-

označuje pohyby vpred (napr. predpažiť, prednožiť)

v-

označuje smer pohybu (napr. vpred, vzad, vľavo)

za-

označuje pohyby vzad (napr. zapažiť, zanožiť)

u-

označuje pohyby bokom (napr. unožiť, úklon)

vz-

označuje pohyby hore (vzpažiť, vztyk)

pri-

označuje smer pohybu paží k telu a DK k sebe (napr. pripažiť,
prinožiť)

roz-

označuje súčasné pohyby dolných končatín od seba
(napr. roznožiť, rozkročiť)

po-

označuje zmenšenie rozsahu pohybu (napr. podrep, poskok,
pokrčiť)
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Uvedené predpony spolu s nasledujúcimi slovesami – pažiť, nožiť,
kloniť – nám určujú časť tela, ktorá sa na pohybe zúčastňuje a spôsob
i smer pohybu. Samostatné sloveso „pažiť“, „nožiť“ alebo „kloniť“ je
v podstate abstraktným pojmom. Až v spojení s danými predponami
vznikne termín, napr. predpažiť – pohyb alebo poloha paží pred telom;
zanožiť – pohyb alebo poloha DK za telom; ukloniť – pohyb alebo poloha
trupu alebo hlavy bokom.
Terminológia telesných cvičení vychádza a opiera sa o gymnastickú
terminológiu cvičení bez náčinia, ktorá je najviac používaným
názvoslovím v telesnej a pohybovej výchove ako aj v športe. Cvičenia
bez náčinia (nazývané aj prostné) sú také cvičenia, ktoré jednotlivec
vykonáva sám, vo dvojici, trojici či skupine, avšak bez použitia
akýchkoľvek cvičebných prostriedkov (náčinia alebo náradia).
Vychádzajú zo základných polôh tela a jeho častí (postoje, kľaky, sedy,
ľahy, podpory) ako aj z lokomočných pohybov (chôdza, beh, skoky,
obraty). Prostné cvičenia tvoria základ ostatných telesných cvičení.
Cvičenia bez náčinia delíme podľa charakteristických priestorových a
pohybových znakov do troch skupín a trinástich podskupín (obrázok
25).
Obrázok 25
Skupiny a podskupiny cvičení bez náčinia
CVIČENIA BEZ NÁČINIA

Pohyby častí tela

Pohyby celého tela

Lokomočné pohyby
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Chôdza

Pohyby dolných
končatín

Kľaky

Behy

Pohyby trupu

Sedy

Skoky

Pohyby paží

Pohyby hlavy

Ľahy

Podpory

Obraty
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3.7.1 Pohyby častí tela
Pohyby častí tela sú samostatné pohyby paží, dolných končatín,
trupu a hlavy, ktoré podstatne nemenia celkovú polohu tela.
Vyjadrujeme nimi priestorové vzťahy častí tela navzájom a vzťahy častí
tela k polohe alebo k pohybu tela ako celku. Smer pohybu alebo
poloha časti tela sa určuje vzhľadom k polohe tela a nie k podložke.

3.7.1.1 Pohyby paží
Pohyby paží sú svojím rozsahom najväčšie. Anatomická stavba
ramenného kĺbu umožňuje totiž pohyb paží vo všetkých smeroch
a takmer v každom rozsahu. Pri popisovaní pohybov paží máme na
mysli pohyb obidvoma pažami súčasne. Ak chceme vyjadriť, že ide
o pohyb len jednej paže, musíme to v popise uviesť (napr.: predpažiť
pravou). Popis bez označenia vyjadruje súmerné pohyby oboch paží
vykonávané súčasne (vzpažiť). Ak paže vykonávajú odlišný pohyb, resp.
ak ide o nesúčasný pohyb, opisujeme spravidla každú pažu zvlášť
(upažiť pravou, zapažiť dole ľavou). Podľa spôsobu realizácie pohybu,
rozdeľujeme pohyby paží nasledovne (obrázok 26):
Obrázok 26
Pohyby a polohy paží
POHYBY PAŽÍ
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A. POHYBY VYSTRETÝCH PAŽÍ
ROVNÉ SMERY (t.j. smery základných rovín)
pripažiť - základný pohyb alebo poloha, paže smerujú dole vedľa tela.
Dlane sú otočené dnu k vonkajším stranám stehien.
predpažiť – paže smerujú rovno vpred a s trupom zvierajú uhol 90°.
vzpažiť – paže smerujú rovno hore a zvierajú s trupom uhol 180°. Paže
sú od seba vzdialené na šírku pliec. Poloha dlaní je ako v pripažení.
Paže z pripaženia prechádzajú cez predpaženie. Ak je dráha pohybu iná,
musíme ju v popise uviesť; napr. upažením vzpažiť.
zapažiť – základná poloha a pohyb paží za telom. Uhol medzi pažami
a trupom by mal byť ako v predpažení 90°, ale vzhľadom na anatomickú
stavbu pletenca hornej končatiny dosahuje uhol len veľkosť maximálne
50°- 60°. Paže sú od seba vzdialené na šírku pliec, dlane sú otočené k
sebe.
upažiť – základná poloha a pohyb, pri ktorej paže smerujú bokom od tela
(jedna vpravo, druhá vľavo) a zvierajú s trupom 90°. Dlane smerujú dole.
ŠIKMÉ SMERY (t. j. smery odchýlené od základných rovín)
Smery odchýlené od čelnej roviny označujeme termínmi:
vpred, vzad (uhol odchýlenia je 45°), napr. vzpažiť vpred,
mierne vpred, mierne vzad (uhol odchýlenia je menší ako 45°).
Smery odchýlené od bočnej roviny označujeme termínmi:
von, dnu (uhol odchýlenia je 45°), napr. predpažiť von; vzpažiť von,
mierne von, mierne dnu (uhol odchýlenia je menší ako 45°).
Smery odchýlené od vodorovnej roviny označujeme termínmi:
hore, dole (uhol odchýlenia je 45°), napr. upažiť dole (obr. 18),
povyše, poniže (uhol odchýlenia je menší ako 45°), napr. predpažiť
povyše.
Do skupiny polôh v šikmých smeroch patria aj rovnobežné
odchýlenia oboch paží súčasne jedným smerom. Keďže ich popis by
bol zložitý, na dostatočné vystihnutie polohy používame tieto termíny:
predpažiť vpravo; vzpažiť vpravo; zapažiť vľavo; paže vpravo. Osobitnú
skupinu pohybov paží v šikmých smeroch tvoria skrížené pohyby, keď
sa paže vzájomne pretínajú a pritom sa navzájom dotýkajú. Skríženie je
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možné nad zápästím, predlaktím, lakťovým kĺbom. Skríženie nad
predlaktím označujeme termínom skrížiť, ale skríženie na inom mieste
musíme v popise zvlášť uviesť. V popise uvádzame aj pažu, ktorá je hore
alebo vo vzpažení vzhľadom k telu vzad.
B. POHYBY PAŽÍ KRČENÍM A VYSTIERANÍM
Pri týchto pohyboch dochádza k ohnutiu paží v lakťovom kĺbe a tým
k zmene vzájomnej polohy predlaktia a ramena. Podľa stupňa krčenia, t.
j. podľa veľkosti uhla medzi predlaktím a ramenom, rozlišujeme pohyby:
skrčiť – uhol je menší ako 90°, pokrčiť – uhol je 90°, mierne pokrčiť – uhol
je väčší ako 90°.
C. POHYBY KRČENÝCH PAŽÍ
Pri pohyboch už skrčených paží sa pohyb koná v ramennom kĺbe,
pričom sa neurčí stupeň skrčenia. Pri tvorba termínu pohybu krčených
paží postupujeme nasledovne:
Termín konkrétneho pohybu tvorí infinitív, ktorým vyjadrujeme
zmenu polohy ramena (pripažiť – predpažiť – vzpažiť – zapažiť upažiť).
Príslovka spôsobu, vyjadrujúca stupeň skrčenia, stojí na druhom
mieste (skrčmo – pokrčmo – mierne pokrčmo).
Ak sa pohyb koná v šikmých smeroch, zdôrazníme to príslušnými
slovami ako hore, dole, vpravo, vľavo a pod.
D. INÉ POHYBY PAŽÍ A ICH ČASTÍ
Vyjadrujú rôzny rozsah, napätie alebo charakter pohybu. Konajú sa
v určitej polohe a spravidla sprevádzajú ďalší pohyb. Iné pohyby
vykonávame celou pažou, alebo len jej niektorou časťou – predlaktím,
rukou, prstami.
Oblúky a kruhy – pohyby po kruhovej dráhe v určitej rovine a smere.
Oblúky sú pohyby paží (paže) po kruhovej dráhe väčšej ako 90°
a menšej ako 360°. Kruhy sú pohyby paží (paže) po dráhe 360°. Pri
opakovaní pohybu hovoríme o krúžení. Oblúky a kruhy môžeme
vykonávať vo všetkých základných rovinách. Pri ich popise vychádzame
zo začiatočnej polohy paží, smeru pohybu a roviny, v ktorej kruhy, resp.
oblúky prebiehajú.
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Hmity - opakované, rozsahom malé a spravidla rýchle, úsečné
pohyby, z jednej polohy do druhej a späť. Napr.: Upažiť skrčmo dole,
ruky na plecia a hmity vzad.
Prevracanie (otáčanie) – pohyb okolo dĺžkovej osi paže. Prejavom
prevrátenia (otočenia) paže je zmena v držaní chrbta ruky a dlane.
Popisovanie sa teda riadi polohou dlane.
Vlny – pohyby, pri ktorých sa vykonáva postupné krčenie
a vystieranie jednotlivých častí paže. Vlny sa môžu cvičiť v jednej polohe,
alebo nimi môžeme prechádzať z jednej polohy do druhej.
Osmy – pohyby, pri ktorých paže opisujú krivku v tvare osmičky.
Podľa osi rozdeľujeme osmy na zvislé a vodorovné. Podľa roviny, v ktorej
sa konajú, rozlišujeme osmy čelné, bočné, vodorovné. V popise musíme
označiť polohu, rovinu a smer, v ktorom osmu začíname.
Špirály – opakované, postupne zmenšujúce sa kruhy. Pri ich popise
sa riadime podobnými pravidlami ako pri popisovaní osmičiek.
Pohyby rukami alebo prstami - klopenie ruky (flexia zápästia);
vztyčovanie – opačný pohyb (extenzia zápästia); odchyľovanie; ruka
v päsť; prsty roztiahnuť – prsty spojiť; prsty ohnúť – prsty vystrieť;
palec vztýčiť; palec odtiahnuť – palec pritiahnuť; palec proti
prstom; palec ohnúť – palec vystrieť.

3.7.1.2 Pohyby dolných končatín
Ide o pohyby jednej alebo oboch dolných končatín (končatiny)
súčasne, pričom pohybujúca sa dolná končatina sa nedotýka podložky.
Pohyby dolných končatín sa v mnohom podobajú pohybom paží, viac sú
však obmedzené anatomickými možnosťami. V popise musíme uviesť
dolnú končatinu vykonávajúcu pohyb. V opačnom prípade ide o súčasné
a súmerné pohyby oboch dolných končatín. Ak je pohyb každej končatiny
iný, popisujeme každý pohyb zvlášť (najmä v podporoch, sedoch, ľahoch,
skokoch).
Pohyby dolných končatín (ďalej len DK) rozdeľujeme podobne ako
pohyby paží (obrázok 27)
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Obrázok 27
Pohyby a polohy dolných končatín
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A. POHYBY VYSTRETÝCH DOLNÝCH KONČATÍN
Ide o pohyby, pri ktorých je stehno a predkolenie v jednej priamke.
Centrom pohybu je bedrový kĺb. Rozsah pohybu vystretých dolných
končatín je menší ako pri pohyboch paží. Preto niektoré pohyby môžu
zvládnuť len špeciálne pripravení jednotlivci. Kvôli zjednodušeniu popisu
uplatňujeme pri tvorbe termínov DK termín „nožiť“. Rozlišujeme tieto
základné pohyby vystretých DK:
ROVNÉ SMERY
prednožiť – poloha a pohyb DK rovno vpred, pričom DK s trupom zviera
uhol 90°.
unožiť - poloha a pohyb DK bokom (vpravo alebo vľavo), DK s trupom
zviera uhol 90°.
zanožiť – poloha a pohyb DK za telo do maximálnej polohy vzad.
prinožiť – pohyb jednej DK k druhej (nepohybujúcej sa), ktorá je
v predĺžení trupu; v konečnej fáze sú obe DK pri sebe.
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spustiť – buď pohyb jednej DK k druhej alebo pohyb oboch DK do
predĺženia trupu alebo na podložku.
roznožiť – pohyb oboch DK súčasne od seba v čelnej alebo bočnej
rovine v danej polohe.
znožiť – pohyb roznožených či skrížených DK k sebe.
ŠIKMÉ SMERY
Šikmé smery pri pohyboch DK sú zhodné so šikmými smermi
pohybov paží. Do skupiny polôh v šikmých smeroch patria aj
rovnobežné odchýlenia oboch dolných končatín súčasne jedným
smerom. Osobitnú skupinu šikmých smerov tvoria skrížené pohyby.
Termínom skrížiť popisujeme pohyb (podobne ako pri pohyboch paží), pri
ktorom v danej polohe jedna DK pretína druhú, pričom musíme uviesť
končatinu, ktorá je hore. Skrížiť môžeme nad členkami, predkolením,
prípadne kolenom a stehnom.
B. POHYBY DOLNÝCH KONČATÍN KRČENÍM A VYSTIERANÍM
Pohyby DK krčením a vystieraním sú zhodné s obdobnými pohybmi paží.
Termín na popis pohybu sa skladá z infinitívu (neurčitku), ktorý určuje
veľkosť uhla medzi stehnom a predkolením a z príslovky spôsobu
vyjadrujúcej konečnú polohu stehna. Ak je potrebné, popisujeme i polohu
predkolenia, resp. chodidla. Dolnú končatinu v kolennom kĺbe môžeme:
skrčiť – uhol je menší ako 90°, pokrčiť – uhol je 90°, mierne pokrčiť – uhol
je väčší ako 90° .
C. POHYBY KRČENÝCH DOLNÝCH KONČATÍN
Ide o pohyby, pri ktorých sa nemení stupeň krčenia pohybujúcej sa
končatiny. To, že ide o pohyb už skrčených končatín, vyjadruje príslovka
(skrčmo, pokrčmo), ktorá stojí na rozdiel od jej pozície pri pohyboch
krčením a vystieraním na druhom mieste.
D. INÉ POHYBY DOLNÝCH KONČATÍN A ICH ČASTÍ
Pohyby celými dolnými končatinami alebo predkolením - kruhy
a oblúky;
hmity;
otáčanie
(prevracanie);
osmy;
špirály.
Charakteristika pohybov je identická s pohybmi paží.
Pohyby chodidla a prstami nôh
Centrom pohybu je členkový kĺb. Medzi najpoužívanejšie pohyby
chodidla patria:
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odchyľovanie; vztyčovanie; vystretie krúženie; prsty roztiahnuť – prsty
spojiť.

3.7.1.3 Pohyby trupu
Ide o cvičenia, pri ktorých sa pohyby vykonávajú v oblasti hrudnej
a driekovej časti chrbtice, ako aj v oblasti pletenca pliec a panvy. Podľa
smeru pohybu a spôsobu rotácie rozlišujeme nasledovné polohy
a pohyby trupu (obrázok 28):
klony (predklon, záklon, úklon),
otočenie,
krúženie,
iné pohyby.
Obrázok 28
Pohyby a polohy trupu
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3.7.1.4 Pohyby hlavy
Skupina cvičení, ktoré sú svojím charakterom podobné ako pohyby
trupu a preto aj ich popis je identický. Pri popise pohybov tejto časti tela
však vždy uvádzame, že ide o pohyb hlavy (napr. predklon hlavy).
Pohyby hlavy delíme na (obrázok 29):
klony hlavy (predklon, záklon, úklon),
otočenie hlavy,
krúženie hlavy,
sunutie hlavy (vpred – protrakcia, vzad - retrakcia).
Obrázok 29
Pohyby a polohy hlavy

3.7.2 Pohyby celého tela
Pohyby celého tela charakterizuje premiestnenie ťažiska vo
vertikálnom a/alebo v horizontálnom smere. Podľa toho, ktorou časťou
tela sa pri nich opierame o podložku, delíme ich na postoje, kľaky,
sedy, ľahy a podpory. Pri popisovaní cvičení celého tela uplatňujeme
tiež terminológiu častí tela.
POSTOJE sú také polohy celého tela, pri ktorých je hmotnosť tela
rozložená na jedno alebo dve chodidlá alebo na ich časti. Podľa uhla,
ktorý zviera stehno a predkolenie stojnej DK (t. j. DK, na ktorej spočíva
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hmotnosť tela) alebo oboch DK, postoje rozdeľujeme na: stoje, podrepy,
drepy (obrázok 30).
KĽAKY. Medzi kľaky zaraďujeme také polohy celého tela, pri ktorých
sa telo opiera o podložku kolenami alebo kolenom, prípadne aj ďalšími
časťami DK, obrázok 31 (t. j. predkolením, alebo chodidlom).
SEDY sú také cvičenia, pri ktorých sa telo opiera o podložku zadnou
časťou stehien. Ak hmotnosť cvičenca spočíva na oboch zadných
častiach stehien, hovoríme o sedoch obojnožných, ak hmotnosť cvičenca
spočíva len na pravej alebo ľavej zadnej časti stehna, hovoríme
o sedoch jednonožných (obrázok 32).
ĽAHY. Cvičenia, pri ktorých cvičenec spočíva na podložke prednou,
zadnou alebo bočnou časťou tela. Telo cvičenca sa môže pri ľahu opierať
o podložku aj hlavou a DK. Ľahy rozdeľujeme na základe (obrázok 33): a)
vzťahu tela cvičenca k podložke, b) vzájomného vzťahu DK, c) uhla
medzi predkolením a stehnom.
PODPORY. Sú to cvičenia celého tela, ktoré sa vyznačujú opieraním
o podložku pažami alebo pažami (resp. ich časťami) a inou časťou tela.
Schematické delenie podporov dokumentuje obrázok 34.
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Obrázok 30
Pohyby a polohy celého tela – POSTOJE
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Obrázok 31
Pohyby a polohy celého tela – KĹAKY

242

Teretické základy tvorby programov vyučovania

243

Obrázok 32
Pohyby a polohy celého tela - SEDY
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Obrázok 33
Pohyby a polohy celého tela - ĽAHY
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Obrázok 34
Pohyby a polohy celého tela - PODPORY
PODPORY
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kľačmo
sedmo

vzadu

stojmo
drepmo
kľačmo
sedmo

bokom

stojmo
drepmo
kľačmo
sedmo

3.7.3 Lokomočné pohyby
Typickým, charakteristickým znakom lokomočných pohybov je
premiestňovanie tela vo vertikálnom a horizontálnom smere. Lokomočné
pohyby sa vykonávajú dolnými končatinami. Medzi ne patria tieto
činnosti: chôdza, beh, skoky a obraty. Môžu sa vykonávať nielen
z miesta, ale aj na mieste.
CHÔDZA. Je to prirodzený ľudský pohyb, ktorého základným článkom
je krok. Chôdza je cyklický rovnomerný priamočiary pohyb, ktorý sa
vykonáva striedavo oboma DK bez prerušenia dotyku s podložkou.
Opakovaním krokov sa premiestňuje ťažisko cvičenca z jednej DK na
druhú. Základné delenie chôdze podľa viacerých hľadísk dokumentuje
obrázok 35.
BEH. Cyklický pohyb, v ktorom sa pravidelne opakujú skoky
a striedajú odrazové DK. Základným prvkom behu je bežecký skok, ktorý
má 3 fázy: odraz, let, doskok (na prednú časť chodidla, celé chodidlo, na
pätu). Podľa celkového charakteru pohybu, dĺžky bežeckého skoku,
dráhy a smeru rozlišujeme rôzne druhy behu (obrázok 36).
SKOKY. Lokomočné pohyby tela, pri ktorých sa vykonáva pohyb
spravidla odrazom jednej alebo oboch dolných končatín, bez obratu
alebo s obratom okolo pozdĺžnej osi tela. Skok má tri fázy: 1. odraz, 2.
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let, 3. doskok. Pri charakteristike skokov sú dôležité odraz a doskok,
pohyb ťažiska a tiež poloha DK k trupu (obrázok 37).
OBRATY. Rotačné pohyby celého tela vykonávame zväčša okolo
pozdĺžnej osi. Smer obratu určujeme termínom vľavo alebo vpravo.
Ďalšími kritériami pri popise sú veľkosť (miera) a spôsob obratu, ako aj
poloha a pohyby, v ktorých sa obrat vykonáva (obrázok 38).

Obrázok 35
Základné delenie chôdze
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Základné druhy behu
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Obrázok 37
Základné delenie skokov
SKOKY

Pohyb ťažiska

Odraz a doskok

Poloha DK k trupu

obojnožne

vertikálne (priame)

znožmo

jednonožne

horizontálne

roznožmo

prípätmo

skrčmo

prednožmo

Obrázok 38
Základné delenie obratov

Teoretické základy tvorby programov vyučovania

248

3.8 Pedagogická diagnostika
Diagnostikovať znamená niečo zisťovať, spoznávať, rozpoznávať,
analyzovať. Vo vyučovacom procese je množstvo premenlivých situácií.
Vyučovací proces je dynamický proces, takže je aj množstvo podnetov
k diagnostikovaniu.
V tejto časti sa budeme venovať všeobecným otázkam pedagogickej
diagnostiky a používaným metódam v telesnej a športovej výchove.
Nebudeme hovoriť o diagnostike motorických schopností a zručností,
pretože k tejto problematike je vydaná samostatná učebnica autorov
Laczo a kol.

3.8.1 Význam a možnosti pedagogickej diagnostiky
Pedagogická diagnostika zisťuje výkon žiaka v edukačnej realite, kde
jeden vyučuje a druhý sa učí. Pedagogická diagnostika zistené údaje
analyzuje, dáva ich do vzťahov a hodnotí získané stavy. Každý učiteľ
musí mať kompetenciu v diagnostickej činnosti. Učiteľ neprestáva
diagnostikovať a na základe zhodnotenia diagnostikovaného stavu môže
aktuálne meniť priebeh výučby. Na základe diagnostiky môže učiteľ
podávať spätnú väzbu a riešiť vzniknuté problémy.
Výhoda učiteľovej práce na poli diagnostiky je v tom, že sleduje žiaka
v prirodzených podmienkach a nemusí nikomu ani hovoriť, že práve
„teraz“ diagnostikuje, preto môže žiaka sledovať bez ovplyvňovania
rôznymi efektmi. Tieto efekty sú sociálne presvedčenia alebo očakávania,
ktoré ovplyvňujú skutočnosť tak, že sa stávajú pravdivými. Ak sú
očakávania pozitívne, hovoríme o Pygmalion efekte, ak sa očakávajú
negatívne výsledky, hovoríme o Golemovom efekte. Pygmalion efekt
predstavuje prípad, kedy sa žiak v procese začne správať takým
spôsobom, ktorý od neho učiteľ očakáva, alebo tak, že vie, že by sa to
učiteľovi „takto“ páčilo. Ak učiteľ očakáva splnenie úlohy, potom sa
pravdepodobne žiak posnaží, aby tú úlohu splnil. Opakom tohto efektu je
Golemov efekt, kedy žiak, u ktorého sa očakáva neúspech, sa ani
nesnaží, lebo vie, že sa očakáva neúspech a keby sa trochu posnažil,
možno by ten dobrý výsledok – úspech bez problémov dosiahol.
Zdrojom rozvoja diagnostických kompetencií učiteľa je každodenná
prax vo vyučovacom procese a úlohy, ktoré si učiteľ dennodenne kladie
na poli pozorovania svojich žiakov a tiež dennodenná komunikácia so
žiakmi a kolegami v práci.
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Zmyslom celého procesu diagnostikovania je určiť výchovnovzdelávacie stratégie, navrhnúť pedagogické opatrenia – stanoviť
pedagogickú prognózu.
Metódy pedagogickej diagnostiky sú vo veľkej miere zhodné
s výskumnými metódami pedagogického výskumu, no rozdiel je v tom, že
pokiaľ niektoré výsledky pedagogického výskumu končia ako publikovaný
článok, výsledky pedagogickej diagnostiky sú okamžite v praxi
aplikované.
Břicháček (1986) vysvetľuje, že využívať intenzívnu výskumnú
stratégiu znamená využívať také postupy, kde je zámerné a cieľavedomé
sledovanie určitého jedinca v mnohých situáciách (alebo aspoň
opakovane v rovnakej situácii) so snahou poznať zákonitosti jeho
správania sa, zovšeobecniť ich a využiť ich pre predpovedanie –
prognózu alebo reguláciu jeho budúcich činností. Ide teda o postupy,
ktoré sú úplne vedome zamerané na jednotlivca a na jeho dôkladné
poznanie v danej situácii, činnosti. Spoločným znakom je opakované
pozorovanie za relatívne stabilných podmienok.
Voľba intenzívnej výskumnej stratégie je dobrá hlavne preto, že pri
intenzívnych výskumných projektoch sa najčastejšie využívajú
opakované merania za kontrolovaných podmienok, a že hlavnou
prednosťou využitia intenzívnej výskumnej stratégie je, že umožňuje
získať a vyhodnotiť rozsiahly súbor dát od jednej osoby, jedného žiaka.
Môže zachytiť správanie sa žiaka v rôznych situáciách, ale aj jeho
vývojovú dynamiku v čase. Vývojovú metódu charakterizuje Břicháček
(ibid) ako taký postup, kedy sa zámerne a cieľavedome sleduje určitý
proces, jav či stav v procese jeho vzniku a vývoja so snahou poznať jeho
vývojové zákonitosti a využiť ich pre navodenie ďalších zámerných zmien
v súlade so spoločenskými a individuálnymi potrebami. Takto sa
kombinuje porovnávacia metóda s vývojovou metódou a z tejto syntézy
sa môže dospieť k nálezom, ktoré odrážajú zákonitosti správania sa
určitého jednotlivca v množstve dialektických súvislostí a na základe
hodnotenia sa môže meniť jeho správanie, čo je aplikovateľné do
vyučovacieho procesu.
Lukášová (2010) zdôrazňuje, „že pedagogická diagnóza je výrok o
výsledku pedagogického diagnostikovania výsledkov výučby a procesu
učenia a rozvoja žiaka vo výučbe“. Pedagogická diagnostika býva často
využívaná ako základ pre pedagogickú prognózu, ktorú skúsený učiteľ
stanoví pre každého žiaka zvlášť.
Pedagogickou diagnostikou si učiteľ utvára charakteristiku o žiakovi.
Charakteristika je také usporiadanie všetkých poznatkov o žiakovi, ktoré
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odráža a správne vystihuje všetky stránky jeho osobnosti, vzťahy a
súvislosti medzi nimi z hľadiska rôznych sledovaných oblastí a u žiaka na
telesnej a športovej výchove aj charakteristiku pohybového prejavu.
Charakteristika má byť objektívna, nemá sa v nej prejaviť náš vzťah
k hodnotenej osobe. Objektivitu zvyšuje získanie väčšieho množstva
údajov o dotyčnom. V charakteristike sa majú osobitne zvýrazniť
základné dominantné vlastnosti žiaka. Pozornosť je treba venovať
najvýznačnejšej vlastnosti – v oblasti jeho schopností, charakteru,
temperamentu a záujmov.
Pedagogická diagnostika sa z hľadiska času delí na:
1. Mikrodiagnostiku – ktorá je krátkodobá, má formu bezprostredných
postrehov, ktoré charakterizujú reakciu žiakov, sledovanie žiaka
v rôznych situáciách – pri nejakej činnosti aj mimo vyučovaciu hodinu
– cez prestávku, cez obed.
2. Základnú diagnostiku – ktorá sa spája so skúšaním a sledovaním
žiakov jednotlivo alebo v skupinách cez vyučovaciu hodinu.
3. Dlhodobú diagnostiku – ktorá sleduje žiaka dlhodobo a zisťuje zmeny
za toto obdobie.
Pedagogickú diagnostiku učiteľ zameriava na:
-

Anamnestické údaje – údaje o dieťati, žiakovi, rodine, o širšom
prostredí, kde žije, o jeho minulosti.
Obsahovú zložku – úroveň vedomostí, zručností, spôsobilostí,
návykov.
Procesuálnu zložku – akým spôsobom výchovno-vzdelávací proces
prebieha, osobnosť aktéra, jeho emocionálna a sociálna úroveň.
Úroveň psychických funkcií – jednotlivé psychologické javy, proces
poznávania, myslenie, pamäť, pozornosť, vedomosti, zručnosti.
Diagnostiku svojej vlastnej práce – sebareflexiu, metodické postupy,
ktoré si volí a využíva, hodnotenie, klasifikáciu.

Výsledky diagnostiky využíva učiteľ v porovnávaní na základe
niektorých kritérií:
-

Diagnostika normatívna – výsledok jedinca v určitej oblasti (skúška,
výkon) porovnáva na základe nejakej stanovenej normy.
Diagnostika individualizovaná – hodnotí a porovnáva žiaka vo vzťahu
k sebe samému (intraindividuálne), t. j. sleduje dosiahnutú úroveň
a hlavne jej zmenu medzi zvoleným časom zisťovania (merania),
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postup, zmeny, rozdiely za určitý čas u žiaka samotného, jeho
pokroky príp. regres.
Diagnostika kriteriálna – hodnotí a porovnáva sa k nejakému presne
pre žiaka zadanému kritériu.

Výsledkom diagnostiky práce je stanovenie pedagogickej diagnózy.
Najčastejšie je diagnóza chápaná ako výsledok procesu pedagogickej
diagnostiky, ktorá zahrňuje komplexné posúdenie existujúceho stavu,
vrátane anamnestických údajov, výsledkov pedagogického pôsobenia za
určité obdobie a dosiahnutú úroveň vedomostí a zručností u žiaka.
Diagnóza má obsahovať možné príčiny vzťahu a úrovne rozvoja žiaka.

3.8.2 Metódy pedagogickej diagnostiky
Metódy diagnostiky štýlu učenia sa žiaka je možné rozdeliť na priame
a nepriame.
1. Priame predpokladajú priame sledovanie pri práci, pri plnení
zadaných úloh, pri učebnej činnosti. Toto priame pozorovanie
vykonáva učiteľ stále na každej vyučovacej hodine bez toho, aby si to
uvedomoval. Ak chce riešiť problém, spomenie si na okolnosti
z vyučovacej hodiny, analyzuje ich a vyhodnocuje. Pri potrebe
ďalších informácii už vedome sleduje činnosti žiaka na vyučovaní,
aby doplnil svoju analýzu a vyhodnotenie. Zostrojí si záznamový
hárok s položkami sledovania a tento postupne vypĺňa.
2. Medzi nepriame metódy diagnostikovania žiaka zaraďuje Mareš
(1998) analýzu žiackych produktov – konceptov, náčrtov, poznámok,
analýzu žiackeho portfólia – premena žiaka za časové obdobie,
rozhovor, pološtandardizovaný rozhovor, voľné písomné odpovede,
projektívne techniky – slovné aj grafické, dotazníky a posudzovacie
škály.
Pozorovanie
Učiteľ môže pozorovať žiaka v rôznych situáciách (na vyučovaní, na
lyžiarskom výchovno-výcvikovom kurze, na plaveckom kurze, na výlete,
cez prestávku a pod.) a takto ho bližšie spoznávať. Pozorovanie môže
byť príležitostné alebo systematické (Čáp – Mareš, 2001). Príležitostné
pozorovanie, možno aj v nezvyklých situáciách, môže dať učiteľovi úplne
iný obraz o žiakovi, ako si ho on sám vytvoril z jeho vyučovacích hodín.
Príležitostné pozorovanie je príspevkom k celkovému obrazu o žiakovi.
Pri systematickom pozorovaní je potrebné si pozorovanie plánovať,
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pripraviť položky pozorovania a aj hárok na zaznamenávanie, aby sa
pozorovanie mohlo aj vyhodnotiť.
Pozorovanie môže byť priame a nepriame. Ak chceme vykonávať
nepriame pozorovanie – videonahrávanie alebo audionahrávanie, je
potrebný súhlas zúčastnených.
Pozorovanie žiaka a jeho činnosti
Hneď na začiatku vyučovacej hodiny si učiteľ pohľadom prekontroluje
správny počet žiakov. Počas pokoja žiakov v nástupovom tvare učiteľ
skontroluje ich pripravenosť na cvičenie z hľadiska formálneho –
cvičebný úbor, úprava dlhých vlasov, odloženie ozdôb. Sleduje emócie,
ktoré sa prejavujú v ich tvárach, odhaduje ich náladu, ich nastavenie a
pripravenosť na vyučovanie.
V ďalšom priebehu vyučovacej hodiny pozoruje reakcie žiakov na
záťaž a ťažkosti, ktoré sú spojené aj s vykonávaním niektorých cvičení,
pretože tieto ťažkosti môžu byť spojené so stupňom únavy. Sledujeme
farbu pokožky žiaka, jeho potenie, dýchanie, pohyby, subjektívne pocity,
koordináciu pohybu, rýchlosť reakcie a na základe toho usudzujeme
o stave jeho únavy.
Orientačne môžu učitelia postupovať podľa uvedeného prehľadu
zreteľných vonkajších príznakov rôznych stupňov námahy a únavy
(tabuľka 7).
Aspekcia
Aspekciou voláme vonkajšie pozorovanie, vyšetrenie pohľadom toho,
čo pri prehliadke môžeme preskúmať vlastnými očami. Pri diagnostike
aspekciou môže učiteľ hodnotiť statickú a dynamickú zložku
pozorovaného.
Pohľadom môže učiteľ hodnotiť celkovú konfiguráciu tela a jeho
jednotlivých častí, stav držania tela a jeho odchýlky od fyziologicky
správneho držania tela, svalový rozvoj a svalový tonus tela a jeho častí.
Je to statická zložka diagnostiky aspekciou.
Aspekciou odhaľuje učiteľ spontánnosť motorických prejavov, už tu sa
zisťuje a odhaľuje nadpriemerný pohybový predpoklad, alebo odhaľujú sa
ťažkosti, s ktorými bude musieť učiteľ pracovať a pohybový prejav
korigovať. Učiteľ môže diagnostikovať aspekciou rozsah pohybov, silu
jednotlivých svalových skupín, správnosť jednoduchých pohybových
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Tabuľka 7
Prehľad príznakov rôznych stupňov námahy a únavy (Rouš, 1980)
Príznak

Malá námaha,
únava

Stredná námaha,
únava

Veľká námaha,
vyčerpanie

Farba kože

sčervenanie

značné sčervenanie

úplné sčervenanie,
cyanóza na perách
alebo zblednutie pier

Potenie

malé

veľké nad pásom

veľké pod pásom

Dýchanie

zrýchlené,
pravidelné

veľmi rýchle, občas
ústami

veľmi rýchle,
nepravidelne, ústami

Pohyby

správne

menšie nepresnosti

nekoordinované

Vnímanie

bez chyby

menšie nepresnosti
v plnení rozkazov

zlé, plní iba veľmi
hlasné povely

únava, bolesti
dolných končatín,
dýchavičnosť,
tachykardia

únava, bolesti celého
tela a hlavy, nauzea (napínanie na
zvracanie), závrate

Subjektívne bez ťažkostí

stereotypov bez využitia prístrojovej techniky na meranie. Táto oblasť
aspekcie je pre zisťovanie dynamickej zložky.
Diagnostika autoregulácie k učeniu
Pohyb žiaka je dobre rozpoznateľná charakteristika, kde sa dá
pozorovať vzťah žiakov k danej činnosti a tak diagnostikovať jeho
autoreguláciu učenia. Existujú však aj vlastnosti, ktoré sú subjektívne
prežívané, ale ťažko sa zisťujú bežným pozorovaním, tie sa môžu
zisťovať napr. dotazníkmi.
Autoregulácia sa dá pozorovať v tom, či žiak prejavuje osobný záujem
o učivo a činnosti spojené s priebehom vyučovacej hodiny, ako vie riadiť
svoju motiváciu a z čoho vyplýva jeho motivácia, ako hodnotí a vníma
učivo preberané vo vyučovaní z hľadiska jeho významnosti v štruktúre
jeho učebných poznatkov a z hľadiska jeho užitočnosti a využiteľnosti
v praktickom živote. Ďalej sa sleduje u žiaka, ako prejavuje svoju
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pozornosť k učebným požiadavkám, ako vie preukazovať a ovládať svoje
emócie, ako vie zvládať neúspechy a prehry v telesnej a športovej
výchove. V telesnej a športovej výchove môžeme diagnostikovať: vzťah
žiakov k učeniu a k výchove, záujem o obsah, motiváciu, pocit
sebarealizácie, túžbu po úspechu v učení, pocit strachu (pri vykonávaní
cvičenia, pri situácii, keď by mal byť stredom pozornosti, pri kritike, pri
zahanbení), obavu pred zosmiešnením pred spolužiakmi.
Rozhovor
Pri rozhovore učiteľa a žiaka je hlavnou úlohou učiteľa načúvať. Aby
učiteľ načúval, musí mlčať a potlačiť v sebe nutkanie na okamžité
reagovanie a tým preukazovanie svojho mocenského postavenia (z
pozície funkcie). Musí nechať žiaka hovoriť bez prerušenia tak, aby mal
žiak možnosť formulovať a vypovedať myšlienky, ktoré chce oznámiť
učiteľovi.
Učiteľ musí načúvať nielen vypovedaným slovám, ale aj emóciám
vkladaným do slov a neverbálnej komunikácie, pretože práve sledovanie
neverbálnej komunikácie a načúvanie paralingvistiky môže odhaliť viac,
než len bolo slovom vypovedané.
Učiteľ by sa mal pri rozhovore so žiakom vyvarovať netrpezlivosti
a podráždeným reakciám, povýšeneckému správaniu, rozkazovaniu a
diskreditácii žiaka. Mal by si nájsť čas na pokojný rozhovor vo vhodnom
prostredí s prejaveným chápajúcim prístupom a reformuláciou žiakových
hlavných myšlienok, aby žiak videl, že ho učiteľ počúva, zapamätal si
o čom hovorí, pochopil, čo mu hovorí a že sa nad tým aj zamýšľa
a preformulováva si to do presnejších a ucelenejších výrokov.
Diagnostický rozhovor
Aby sa žiak pri rozhovore otvoril, uvoľnil a úprimne zdôveril, je
potrebné vytvorenie atmosféry dôvery a emocionálneho bezpečia. Učiteľ
si môže zvoliť, či bude rozhovor štruktúrovaný (dopredu pripravené
otázky), pološtruktúrovaný (pripravené len jadro otázok a ostatné vyplynú
zo situácie) alebo neštruktúrovaný (voľný, nepripravený).
Pri rozhovore je potrebné dbať na efektívne fungovanie komunikácie.
Ak chcete, aby vám bolo rozumieť, potom používajte verbálne a
neverbálne prostriedky zrozumiteľné pre prijímateľa a využívajte:
1. prvky budovania dôvery (minimálne úsmev),
2. jasný zámer v komunikácii a konkrétnosť,
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3. zrozumiteľné
podanie
(zrozumiteľný
jazyk,
jednoznačnosť
informácie),
4. primerané dávkovanie množstva informácii,
5. otvorenosť v komunikácii,
6. primeraný
spôsob
komunikácie
(k
situácii,
k partnerovi
v komunikácii),
7. overovanie (či vám bolo porozumené).
Ak ste počúvajúci potom:
1.
2.
3.
4.

načúvajte tak, aby ste aj počuli,
prejavujte záujem o rozhovor,
akceptujte partnera v komunikácii (každý má právo na názor),
overujte (či ste správne porozumeli).
Dotazník

Dotazník patrí k špecifickým metódam získavania údajov aj v
pedagogike. Dotazník je písomnou formou kladenia otázok
a odpovedania na ne. Je to metóda, ktorá zhromažďovanie údajov
zakladá na opytovaní sa zvolených osôb. Charakterizuje sa tým, že je
určená pre hromadné získavanie údajov, ktoré je možné štatisticky
spracovať. Takto je možné zachytiť názory žiakov, ich postoje k učeniu, k
druhom skúšania, k metódam práce, ich záujmy a pod.
Dotazník môže byť štandardizovaný, vytvorený väčšinou na
výskumné sledovanie a neštandardizovaný, ktorý si môže učiteľ pripraviť
sám a dať ho vyplniť žiakom svojich tried, aby zistil názor na niektoré
skutočnosti, ktoré ho zaujímajú. Možno učiteľa zaujíma klíma triedy,
možno ho zaujíma, prečo niečo nie je v poriadku v jeho triede, možno ho
zaujíma, či je jeho predmet obľúbený, náročný a či sú žiaci motivovaní na
vyučovanie. K tomu slúžia aj takéto dotazníky.
Dotazník – diagnostika klímy v triede
Lašek a Mareš (1991) upravili a štandardizovali Fisherov a Fraserov
(1981)
dotazník Moja trieda. V termíne klíma triedy sa skrýva
charakteristika, že ide o dlhodobý jav, ktorý je typický pre danú triedu,
vytvára sa v priebehu mesiacov a pomaly sa mení. Vytvárajú ju – trieda
ako celok, skupiny žiakov, jednotlivci aj učiteľ (obrázok 39).
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Obrázok 39
Dotazník moja trieda
DOTAZNÍK MOJA TRIEDA
Áno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

V mojej triede žiaci obľubujú prácu v škole.
Žiaci vždy medzi sebou bojujú.
Žiaci často medzi sebou súťažia, kto môže skončiť
prvý.
V našej triede je ťažké učenie (práca).
V našej triede je každý mojím kamarátom.
Niektorí žiaci nie sú šťastní v našej triede.
Niektorí žiaci v našej triede sú lakomí.
Väčšina žiakov z našej triedy si praje, aby ich práca
bola lepšia ako práca ich spolužiakov.
Väčšina žiakov z našej triedy dokáže robiť svoju
školskú prácu samostatne, bez pomoci.
Niektorí žiaci z mojej triedy nie sú mojimi kamarátmi.
Zdá sa, že žiaci z našej triedy majú radi svoju triedu.
Veľa žiakov z našej triedy rado bojuje.
Niektorí žiaci sa cítia zle, ak nepracujú tak dobre
ako ostatní.
Iba šikovnejší žiaci vedia robiť svoju prácu.
Všetci žiaci v našej triede sú blízkymi priateľmi.
Niektorí žiaci z našej triedy nemajú radi svoju triedu.
Určití žiaci z triedy stále chcú, aby si mohli robiť veci
po svojom.
Niektorí žiaci sa stále snažia robiť svoju prácu lepšie
ako ostatní.
Školská práca je ťažká.
Všetci žiaci z našej triedy sa majú radi navzájom.
V tejto triede je zábava.
Žiaci z našej triedy dosť veľa bojujú medzi sebou.
Niekoľko málo žiakov z našej triedy chce byť vždy
prvých.
Väčšina žiakov z našej triedy vie, ako robiť dobre
svoju prácu.
Žiaci z našej triedy sa majú navzájom radi ako
priatelia.

Sp____ Bo____ Sú____ Ob_____ Ko_____

Nie

Body
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Za každú položku získava žiak hodnotu 1, 2 alebo 3. Pre väčšinu
položiek, kde je zakrúžkované „áno“ sa započítava hodnota 3. Tam, kde
je zakrúžkované „nie“, toto získa hodnotu 1. Vetám – tvrdeniam, ktorým
nebolo prisúdené žiadne vyjadrenie, alebo sú inak neplatné (napr. sú
zakrúžkované obidve odpovede áno aj nie), sa pripíše hodnota 2. Takto
získate skóre pre každého žiaka zvlášť. Ak chcete zistiť skóre pre celú
triedu ako celok, vytvorte si profil triedy zrátaním a spriemerovaním
všetkých žiakov vo všetkých subškálach. Pre celkovú administráciu
použite dotazník dvakrát. Prvýkrát na vyjadrenie aktuálneho stavu
a druhýkrát na vyjadrenie ideálneho stavu, kde žiaci budú projektovať
svoje preferencie, ako by to v triede malo byť. Učiteľ musí venovať
pozornosť tým položkám, kde sa vyskytli veľké rozdiely.
Sp – spokojnosť: Položky č. 1, 6, 11, 16, 21 zisťujú vzťah žiakov ku svojej
triede, mieru uspokojenia, pohody.
Bo – boje: Položky č. 2, 7, 12, 17, 22 zisťujú vzťahy medzi žiakmi, mieru
napätia, sporov, bitiek.
Sú – súťaživosť: Položky č. 3, 8, 13, 18, 23 zisťujú konkurenčné vzťahy
medzi žiakmi, mieru snáh o vyniknutie, prežívanie školských neúspechov.
Ob – obťažnosť: Položky č. 4, 9, 14, 19, 24 zisťujú, ako žiaci prežívajú
nároky školy, ako je pre nich učenie namáhavé.
Ko – kohézia (súdržnosť triedy): Položky č. 5, 10, 15, 20, 25 zisťujú
priateľské a nepriateľské vzťahy medzi žiakmi, mieru pospolitosti triedy.
Klíma triedy je výsledkom dlhodobého procesu, ktorý prebieha
v niekoľkých fázach.
Adaptácia (prispôsobenie sa) znamená podriadenie sa zásadám a
normám skupiny, v ktorej existujeme. Rozlišujeme dve podoby adaptácie:
autentická (žiak prijíma normy za svoje vlastné a riadi sa nimi aj keď už
nie je členom skupiny) a účelová (je dočasná adaptácia, len navonok,
žiak sa riadi danými normami len v čase svojho členstva v skupine).
Imitácia (napodobňovanie) znamená opakovanie činnosti druhého
človeka, t. j. vzoru. Je typickou formou sociálneho učenia u žiaka
(napodobňuje napr. správanie rodičov, učiteľa, spolužiakov). Imitácia
značí, že žiak napodobňuje správanie osôb, ktoré ľúbi, sú preň autoritou,
dieťa nerobí výber pozitívneho alebo negatívneho správania.
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Identifikácia (stotožnenie sa) - stotožňuje sa so svojimi vzormi, je to
nekritické preberanie cítenia, myslenia, konania vzoru - modelu.
Pozitívna atmosféra v triede predstavuje triedu, kde sú žiaci
v neohrozujúcom prostredí, kde sa žiaci cítia dobre, kde sa im pracuje
dobre, kde je možnosť sa prejaviť a dosahovať výsledky podľa svojich
možností. Niektoré názory žiakov na príjemnú atmosféru zverejňujú
Auger – Boucharlat (2005):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozumieme si,
nenadávame si, nehádame sa,
neposmievame sa, keď sa niekomu niečo nepodarí,
pomáhame si navzájom, najlepší pomáhajú najslabším,
rešpektujeme učiteľa,
učitelia rešpektujú nás,
učitelia sú fajn,
učitelia nám načúvajú,
s učiteľmi spolupracujeme,
počúvame, ak druhý hovorí a neskáčeme mu do reči,
chodíme na výlety,
niekedy je v triede humor, môžeme sa zasmiať.

Podľa Zelinu (1996) klímu triedy charakterizujú tieto taktiky, ktoré má
učiteľ využívať ako prejav:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

empatia – dokázať vidieť svet očami druhého, pochopiť aj druhú
stranu,
srdečnosť – ohľaduplnosť, prejav citu,
autenticita – úprimnosť bez pretvárky,
konkrétnosť – hovoriť na rovinu, nie všeobecne,
iniciatíva – byť iniciátorom s tendenciou ísť dopredu,
bezprostrednosť – hovoriť priamo s vyjadrením vzťahu,
otvorenosť – nechať vidieť dovnútra seba,
akceptácia citu – prežívanie a prijímanie citov na oboch stranách,
konfrontácia – dokázať sa postaviť tvárou v tvár,
sebapoznanie – skúmanie svojho konania vo vzťahu k druhým.
Dotazník – vzťahové problémy, nevhodné správania

Učiteľ je realizátorom i aktérom vyučovacieho procesu, je
pozorovateľom, analyzátorom, hodnotiteľom a prognostikom pre žiaka,
ktorý plní svoju úlohu adaptácie učebného procesu po stránke
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kognitívnej, afektívnej a regulatívnej, ale aj v smere rozvoja svojich
schopností a svojej osobnosti na základe celého procesu. Pre žiaka sú
veľmi dôležité sociálne kompetencie, ktoré napomáhajú pri vytváraní,
udržiavaní a rozvíjaní uspokojivých vzťahov s rovesníkmi či učiteľmi.
V rámci pedagogickej diagnostiky a hlavne na hodinách telesnej
a športovej výchovy je potrebné, aby učiteľ odhaľoval vzťahové problémy
a nevhodné správanie a tiež hodnotil zmeny v týchto ukazovateľoch
v priebehu jeho pôsobenia. Preto ponúkame učiteľovi výňatok zo
štandardizovanej referenčnej škály na zistenie emocionálnej narušenosti
(Scale SAED), ktorá by mala, ako hovorí Murániová (2011), optimálne
umožniť učiteľom/pedagógom urobiť základnú diferenciálnu diagnostiku
porúch emocionality a správania tak, aby sa mohli zvoliť primerané
metódy pedagogickej intervencie a ich nápravu.
SAED (Scale for assessing emotional disturbance) je škálou na
zistenie emocionálnej narušenosti, ktorá bola vyvinutá a odskúšaná v
USA. Podľa autorov Epstein a Cullinan (1998) táto štandardizovaná
referenčná škála napomáha identifikovať deti aj adolescentov. Tieto
ponúknuté položky z dotazníka si môže učiteľ ohodnotiť jednorázovo, no
odporúčame ich dať do škály, a tak ich je možné hodnotiť v priebehu
času a zistiť účinky svojho pôsobenia. Hodnotenie sa uskutočňuje
vyznačením na škále (stupnici) (obrázky 40 a 41).
Pri tvorbe posudzovacej škály je potrebné určiť minimálne 3 a potom
viac nepárnych stupňov (3, 7, 9). Počet stupňov na škále ovplyvňuje
jemnosť posudzovania, preto sa trojstupňová škála nazýva aj hrubá škála
a je vhodná pre konštrukciu niektorých položiek opytovacích metód pre
menšie deti a môže byť využitá aj symbolika v odpovedi.

V škále by mala byť jedna z polôh neviem, neviem sa vyjadriť,
nechcem sa vyjadriť. Vždy je potrebné určiť, čo znamená minimálne
najnižšia a najvyššia hodnota na škále.

Vyhýba sa interakcii s ľuďmi.

Chýbajú mu schopnosti pre
utváranie priateľstiev a
spoločenskosti

Cíti sa prenasledovaný,
obťažovaný.

Rovesníci ho odmietajú a
vyhýbajú sa mu.

Nepracuje dobre v
skupinových činnostiach.

Má málo alebo žiadnych
priateľov.

Charakteristika

Úplne
Skôr
Súhlasí
súhlasí súhlasí

Ani súhlasí
Skôr
Úplne
Neviem
ani
Nesúhlasí
nesúhlasí nesúhlasí odpovedať
nesúhlasí
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Obrázok 40

Dotazník – Vzťahové problémy

Fyzicky útočí.

Poškodzuje a ničí veci,
predmety, potreby.

Je roztržitý, hlasný, výtržnícky.

Vyhráža sa iným.

Podvádza, klame a kradne.

Zlyháva pri zvažovaní
dôsledkov vlastných činov.

Verbálne uráža, podpichuje,
alebo sa vysmieva ľuďom.

Je krutý, nemilosrdný
k rovesníkom.

Je nezdvorilý, vzdorovitý voči
autorite.

Charakteristika

Úplne Skôr
Ani súhlasí
Skôr
Úplne
Neviem
Súhlasí
Nesúhlasí
súhlasí súhlasí
ani nesúhlasí
nesúhlasí nesúhlasí odpovedať
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Obrázok 41

Dotazník – Nevhodné správanie
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Dotazník – obľúbenosť, významnosť, náročnosť predmetu
Na zistenie, ako žiaci vnímajú telesnú a športovú výchovu uvádzame
niekoľko otázok, ktoré boli využité v celoslovenskom výskume (Antala,
2012) (obrázok 42).
Obrázok 42
Dotazník: Otázky pre vyjadrenie obľúbenosti, významnosti, náročnosti
predmetu telesná a športová výchova a motivácie k danému predmetu.
1.Telesná a športová výchova je
pre mňa predmet:
1. Veľmi obľúbený
2. Obľúbený
3. Ani obľúbený, ani
neobľúbený
4. Neobľúbený
5. Veľmi neobľúbený

2.Telesná a športová výchova
znamená pre mňa predmet:
1. Veľmi významný
2. Významný
3. Možno významný,
možno nevýznamný
4. Málo významný
5. Nevýznamný

3.Telesná a športová výchova
znamená pre mňa predmet:
1. Veľmi náročný
2. Náročný
3. Ani náročný, ani ľahký
4. Ľahký
5. Veľmi ľahký
5.Na hodinách telesnej a športovej
výchovy som:
1. Veľmi snaživý
2. Snaživý
3. Niekedy sa snažím,
inokedy nie
4. Menej snaživý
5. Vôbec sa nesnažím

4.Na telesnú a športovú výchovu
som:
1. Veľmi nadaný
2. Nadaný
3. Stredne nadaný
4. Málo nadaný
5. Nenadaný
6.Na hodiny telesnej a športovej
výchovy som:
1. Veľmi motivovaný
2. Motivovaný
3. Stredne motivovaný
4. Málo motivovaný
5. Nemotivovaný

Na základe odpovedí je možné porovnať svojich žiakov s orientačnými
referenčnými normami – tabuľka 8.
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Tabuľka 8
Priemerné hodnoty sledovaných ukazovateľov u chlapcov a dievčat v SR
(Antala,2012)

Obľúbenosť
Náročnosť
Významnosť
Miera nadania
Motivácia
Prejavy snahy

ZŠ II. stupeň
Chlapci
Dievčatá
priemer
priemer
1,64
2,19
3,65
3,44
2,05
2,57
2,37
2,74
2,25
2,60
2,02
2,28

Stredné školy
Chlapci
Dievčatá
priemer
priemer
1,79
2,43
3,87
3,44
2,43
2,81
2,48
2,88
2,63
2,92
2,23
2,59

Preferencie k vyučovaciemu predmetu sú premenlivé vo vzťahu
k pohlaviu aj vo vzťahu k veku žiakov. Sú determinované aktuálnym
alebo dlhodobým postojom k predmetu, záujmom o predmet, jeho
motiváciou
k predmetu,
ktorá
súvisí
s úspešnosťou,
alebo
neúspešnosťou v danom predmete. Vyjadrenia preferencií sú ovplyvnené
aj subjektívne, kde vstupuje do hodnotenia aj:
•
•
•
•
•

vplyv okolitého prostredia (hluk, teplota, svetlo, pohodlie, dostatok
času),
emocionálne aspekty (nálada, motivácia, svedomitosť, zmysel pre
povinnosť, dôslednosť),
fyziologické vlastnosti (zdravotný stav, dobré videnie, dobré počutie,
biorytmus žiaka, uspokojené fyziologické potreby – hladu, smädu,
vylučovania),
kognitívne vlastnosti (porozumenie otázkam, množstvo informácii pre
odpovedanie alebo rozhodnosť pri voľbe odpovedi),
sociálne aspekty (vzťahy žiakov navzájom, vzťah žiakov k učiteľovi,
vzťah spolužiakov k vypĺňaniu dotazníkov, súdržnosť a podpora
triedy).
Škála na hodnotenie výkonovej motivácie žiaka

Túto škálu uverejňuje Gavora (2010) a používa sa na hodnotenie
výkonovej motivácie žiaka učiteľom. Pomocou škály sa dajú zachytiť dve
tendencie výkonovej motivácie – nádej na úspech (NÚ) a strach
z neúspechu (SN). Položky 4, 5, 16, a 17 sú indikátorom NÚ, položky 2,
10, 14 a 15 sú indikátormi SN. Žiaci s výraznou orientáciou na úspech sú
tí, u ktorých rozdiel medzi strednými hodnotami NÚ a SN je najmenej 2.
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Ak je rozdiel medzi strednými hodnotami NÚ a SN menej ako 2, žiak má
orientáciu na strach z neúspechu. Škála by sa mala použiť v priebehu
výkonových situácii pre žiaka alebo po ich skončení. Škálovať môže len
ten, kto žiakov dlhodobo pozná (obrázok 43).
Obrázok 43
Škála
1 = vôbec sa nehodí
4 = nemôžem sa rozhodnúť
7 = úplne sa hodí

2 = prevažne sa nehodí
5 = skôr sa hodí

3 = skôr sa nehodí
6 = prevažne sa hodí

Hodnotenie výkonovej motivácie žiaka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cíti sa v skúšanej situácii dobre.
Radšej sa vyhýba ťažším situáciám.
Pokiaľ možno, nechce urobiť nič nesprávne.
Verí, že sa mu hocičo podarí.
Pociťuje hrdosť, že niečo dokáže.
Radšej sa spolieha na pomoc ostatných.
Chce vedieť viac ako ostatní.
Dáva prednosť skôr ťažším úlohám.
Máva obavu, že by niečo mohol pokaziť.
Má pocit, že vie menej ako ostatní.
Obáva sa kritického hodnotenia druhých.
Verí, že svoje schopnosti môže zlepšovať.
Skúša novú vec dlhšie ako ostatní (keď je ťažká).
Máva dopredu strach z možných prekážok.
Hnevá ho, že je málo výkonný.
Trúfa si dosiahnuť úspech.
Cíti sa výkonný.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Škála na posúdenie vzťahov medzi žiakmi
Škála proxemiky vyjadruje fyzickú blízkosť medzi žiakmi v triede. Ku
komu v triede má opýtaný žiak najbližšie a ku komu najďalej. Na základe
zistenia odpovedí si môže učiteľ vytvárať pracovné skupiny žiakov. Na
škále majú žiaci vyjadriť svoj vzťah ku každému spolužiakovi. Majú tu
označiť svoje biopole, komunikačnú vzdialenosť, v ktorej sa im s daným
spolužiakom dobre komunikuje.
Škála proxemiky zisťuje vzdialenosti, ktoré sú komfortné pre
komunikáciu s tým – ktorým žiakom. Každý žiak dostane pripravený list
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so škálou a s menami svojich spolužiakov (obrázok 44). Na škále
proxemiky majú vyjadriť odpoveď na otázku:
Obrázok 44
Škála proxemiky
Ako blízko by ste si „pustili“ tieto pre vás známe osoby?
najbližšie

neutrálne

najďalej

1. meno žiaka –-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–
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2. meno žiaka –-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–
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atď. uviesť všetky mená z celej cvičebnej skupiny (triedy).
Toto posúdenie si môže učiteľ urobiť na začiatku roku a aj na konci
roku a porovnať „posuny“ na škále, ktoré predstavujú bližšie alebo
vzdialenejšie vzťahy žiakov.

Meranie pulzovej frekvencie
V telesnej a športovej výchove je častým meraním meranie pulzovej
frekvencie ako odpovedi organizmu na zaťaženie. Ukazovateľ pulzovej
frekvencie je objektívnym meradlom intenzity pohybu. Žiaci si ju môžu
merať priložením prstov na tepnu na vnútornej strane zápästia alebo na
krčnú tepnu. Meria sa počet tepov za 10 sekúnd, ktorý sa potom
vynásobí šiestimi. Pulzová frekvencia je u každého jedinca iná a aj u
neho sa stále mení. Pri štandardnom zaťažení vyššie hodnoty pulzovej
frekvencie dosiahnu netrénované osoby (tabuľka 9).
Tabuľka 9
Hodnotenie únavy podľa merania pulzovej frekvencie:
Malý stupeň – pulzová frekvencia sa upokojí do 30 minút.
Stredný stupeň – pulzová frekvencia sa upokojí do 1 hodiny.
Vysoký stupeň – zvýšené hodnoty pulzu pretrvávajú niekoľko hodín.
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Diagnostikovanie žiaka je neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho
procesu. Existuje nepreberné množstvo diagnostických metód, z ktorých
si učiteľ môže vybrať. Niektoré testy, dotazníky, škály atď. sú dostupné
v odborných publikáciách, iné sú dostupné v celých verziách na internete.
K pedagogickej diagnostike patrí aj sebareflexia práce učiteľa a na to
nemôže učiteľ zabúdať. Cieľom každej pedagogickej diagnostiky je, že
smeruje k náprave, k zlepšovaniu, k ďalšiemu rozvoju.
Vyskúšajte sa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ako by ste charakterizovali pedagogickú diagnostiku?
Čo znamená Pygmalion efekt a Golemov efekt?
Na čo sa zameriava učiteľ pri pedagogickej diagnostike?
Charakterizujte priame a nepriame metódy diagnostiky.
Čo je aspekcia a aké má zložky diagnostiky?
Aké dotazníky môže učiteľ využiť pri pedagogickej diagnostike?
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v telesnej

4.1 Moderné technológie a prostriedky a ich využitie vo
vyučovaní a pri motivácii žiakov k pohybovým a
športovým aktivitám
Hlavným cieľom telesnej a športovej výchovy v primárnej edukácii je
pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti žiaka
prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť
a radostné prežívanie pohybovej činnosti. Telesná a športová výchova by
mala preto využívať široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré
prispievajú k celkovému vývinu jednotlivcov a prostredníctvom vybraných
cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňovať zdravotný stav žiakov. Veľmi
významný je v tejto cieľovej skupine výrazný motivačný aspekt, ktorý
dosiahneme vďaka hravosti a variabilite cvičení.
Inovácia nového školského zákona podmienila aj inováciu
vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova, kde sme celkovo
zaznamenali čiastočný odklon od výkonovo orientovaného vyučovania.
Medzi priority patrí predovšetkým podpora zdravia, preventívne
pôsobenie proti vzniku ochorení, utváranie aktívneho vzťahu k športu
a edukácia detí a mládeže, ich príprava na pravidelný telovýchovný
celoživotný režim. Preferuje sa predovšetkým zážitková forma
vyučovania (Antala, 2009). V súvislosti s týmto zameraním je nevyhnutné
hľadať a ponúkať programy, ktoré sú pre žiakov zaujímavé a zároveň
rozvíjajú zdravotne orientovanú telesnú zdatnosť. Inovatívne môže byť
napríklad zaradenie známych pohybových či gymnastických hier alebo
prípravných cvičení s uplatnením tradičného náradia využívaného
netradičnou formou, ako aj netradičného náčinia a náradia.
Súčasná liberalizácia obsahu učebných osnov vedie však zároveň k
zvýšeným požiadavkám pri výbere nových, predovšetkým zaujímavých a
netradičných aktivít. Skúseností z telovýchovnej praxe, ako aj viaceré
výskumné sledovania u nás a v zahraničí tak isto čoraz častejšie a čoraz
presvedčivejšie poukazujú na nevyhnutnosť zvýšenia pozornosti výberu
rôznych foriem doplnkových aktivít, resp. iných nešpecifických
pohybových činností, ktoré vhodne dopĺňajú pohybový obsah hodín
telesnej a športovej výchovy.
Medzi činitele, ktoré v tomto zmysle ovplyvňujú telovýchovný proces,
zvyšujú jeho účinnosť, atraktivitu či emocionálnosť, patrí rôzne náčinie
a náradie na cvičenie. Mohutný vývoj v oblasti výroby a technológie
v poslednom desaťročí spôsobil širokú ponuku športového náčinia
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a náradia dokonca v takej miere, že na nové podnety veľakrát ani
nestihneme reagovať.
Z množstva ponúkaných prostriedkov je potrebné vybrať si
predovšetkým tie, ktoré škola môže zabezpečiť Je vhodné si tiež vopred
určiť cieľ, resp. o aký druh z hľadiska činnosti a charakteru zaťaženia
vyučovacej hodiny ide: či budeme aplikovať viac aeróbne cvičenie (t. j.
cvičenia na rozvoj vytrvalostných schopností alebo cvičenia posilňovacie,
kompenzačné, koordinačné a pod.).
Hlavné ciele realizácie cvičení s využitím moderných technológií
a prostriedkov vo vyučovaní:
1. Zvýšiť možnosti motivácie žiakov k pohybovým a športovým
aktivitám.
2. Ponúknuť takmer nevyčerpateľné možnosti a variácie cvičení, ktoré
sú vhodné pre akúkoľvek vekovú skupinu, dievčatá (a aj chlapcov),
zdatnejších, ale aj začiatočníkov.
3. Zaradením tradičného a netradičného náčinia do hodín telesnej a
športovej výchovy priniesť žiakom a učiteľom nové podnety pre
zatraktívnenie vyučovania.
4. Prispieť
k
rozvoju
pohybových
schopností
a zručností
prostredníctvom nových podnetov, skúseností a zážitkov.
5. Prispieť ku kvalite vyučovania.
6. Prispieť k zážitkovej forme vyučovania.
Pri napĺňaní cieľov by sme nemali zabúdať na fakt, že kvalitu
telovýchovného procesu možno dosiahnuť aj v menších, netypických
priestoroch – stačí dobrý nápad a tvorivosť (Kyselovičová, 2001).

4.1.1 Náčinie
prostredia

a

náradie

s využitím

nestabilného

V ostatnom období sa do popredia dostáva náčinie, pri ktorom v
rôznych činnostiach a pohyboch na princípe „nestabilného prostredia“
rozvíjame tzv. stred tela (nazývaný aj centrom tela, jadrom tela). Ide o
čoraz viac populárnejšie tzv. balančné náčinie/náradie. Adekvátnym
zaraďovaním rôznych stabilizačných cvičení práve na takomto náradí
pripravujeme organizmus najmä po motoricko-funkčnej stránke tak, aby
ďalej zvládol správnu techniku pohybov bez zranení a poškodenia
pohybového aparátu (Kyselovičová, 2009). Rôzne druhy balančného
náčinia môžeme využiť v celej vyučovacej jednotke alebo len v niektorých
častiach (v rozohriatí, v kondičnom bloku, uvoľnení a pod.).
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FIT LOPTA
S veľkou gymnastickou loptou, ktorá má nosnosť
až 300 kg, sa stretávame už niekoľko rokov, a to
nielen vo fyzioterapeutickej praxi, ale najmä vo
fitnes centrách, pri rekreačnej činnosti a čoraz
častejšie už aj v školskej telesnej a športovej
výchove. Cvičenie na veľkých loptách je
predovšetkým
cvičením
funkčnosti
a komplexnosti pohybu: Kým iné pohybové aktivity sa sústreďujú na
posilňovanie svalstva viac-menej izolovane, tréning s fit loptou podporuje
synchróniu pohybu a núti telo cvičenca pohybovať sa na nej ako jeden
celok. Postupne buduje svalovú silu, vytrvalosť, ale aj koordináciu, učí
nás reálne a teda účelne (tak ako pri každodenných aktivitách) používať
naše svalstvo. V ponuke sú rôzne veľkosti (priemer najčastejšie od 45
do 90 cm), ako aj tvary veľkej gymnastickej lopty (guľatý, oválny,
piškótový) v závislosti od jej uplatnenia. Spektrum rôznych cvičebných
polôh a cvičení (sed či náročnejšie podpory a ľahy na lopte), ktoré
zapájajú do činnosti takmer všetky svaly, ich postupne tonizujú a
posilňujú, čím budujú nie len svalovú silu, ale aj vytrvalosť, koordináciu a
zlepšujú držanie tela.

BOSU
BOSU (z angl. BOth Sides Up, t. j. oboma
stranami hore – obe strany) je novinkou
ostatných 5 rokov vo svete fitnes so širokou
škálou využitia. Kombinácia pevnej kruhovej
základne a oblúkovej pružnej klenby vytvára
nekonečné možnosti dynamického kondičného
tréningu,
aeróbneho
aj
posilňovacieho
charakteru. BOSU je možné položiť na zem
plošinou a použiť ho ako balančný disk alebo opačne - teda klenutou
časťou a použiť ho ako balančný stupienok. Cvičenie na BOSU navyše
nezaťažuje kĺby, rozvíja statickú ako aj dynamickú rovnováhu, zlepšuje
držanie tela a buduje „svalový korzet“. BOSU je vhodný na cvičenia
aeróbne, ale najmä posilňovacie, Rozvíjať silu, spevňovať a tvarovať
svalstvo môžeme v stoji, sede, kľaku, v podporoch, ako aj ľahu. BOSU
využijeme aj pri cvičeniach strečingových, relaxačných a koordinačných.
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OVERBALL
Cvičenie s malou loptou (priemer najčastejšie 26
– 29 cm), ktorú často pre jej materiál nazývame
aj mäkká, je vhodným doplnením napríklad
cvičení na fit lopte či BOSU pri posilňovaní. V
závislosti od očakávaného účinku cvičíme s
mierne, ale aj úplne nafúknutou loptou. Nakoľko
jej nosnosť je 120 - 150 kg, je možné na nej pri
cvičeniach sedieť, kľačať alebo ležať. K jej výhodám patrí tiež nízka
hmotnosť, prenosnosť a nenáročnosť pri skladovaní.

BALANČNÁ DOSKA
Dosky (vyrobené spravidla z dreva) majú naozaj
rôznorodý tvar, rozmery a plochu opory v
závislosti od ich využitia. Cvičenia na balančnej
doske predstavujú ďalší stupeň v zvyšovaní
úrovne kondičných a koordinačných pohybových
schopností. Špecifickým spôsobom precvičujú
lokomočný
systém
a
zároveň
zvyšujú
propriorecepciu, čím napomáhajú zamerať našu
pozornosť na to, ako vnímame a interpretujeme
podnety a pocity z okolitého sveta. Balančná doska nájde svoje miesto
uplatnenia pri cvičeniach stabilizačných, rozvoji koordinácie pohybu, ako
aj silových schopností v rámci tréningu „stredu“ tela.

BALANČNÁ PODUŠKA
Táto balančná podložka, zvyčajne kruhového,
oválneho alebo štvorcového tvaru, je naplnená
vzduchom, čím sa zvyšuje jej nestabilita vo
všetkých smeroch. Poduška je pre vyššiu
bezpečnosť cvičenia vybavená protišmykovým
povrchom (na jednej strane). V závislosti od individuálnej úrovne
zdatnosti môžeme regulovať náročnosť cvičenia väčším alebo menším
nahustením podušky. Balančná poduška dodáva cvičeniu viac dynamiky
predovšetkým pri rozvoji pohybovej koordinácie. Svoje uplatnenie nájde
aj v posilňovacom bloku pri cvičeniach na rozvoj silových schopností v
rámci tréningu „stredu“ tela.
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EXPANDERY
Expandery a rôzne druhy tzv. odporového náčinia (napr. dynabandy,
therabandy a i.) patria medzi náčinie využívané najmä v rozvoji silových
schopností. „Klasické“ expandery sa skladajú z rukoväte a z troch až
piatich gumových pásikov alebo pružín, ktoré sa ľubovoľne pripínajú na
rukoväť. Čoraz častejšie sa používajú expandery bez rukoväte, ktoré sú
vyrobené z jedného 2 až 10 cm širokého gumového pásu.
PLNÁ LOPTA
Medicinbal (z angl. „medicine ball“), ako tiež
zvykneme toto náčinie nazývať, prežíva v
súčasnosti svoju renesanciu najmä pri
uplatnení v posilňovacom a kondičnom
pohybovom programe.
V ponuke sú naozaj rôzne druhy, ktoré sa
líšia
nielen
svojou
farebnosťou,
ale
predovšetkým hmotnosťou (najčastejšie od 1
do 5 kg). Výhodou moderných medicinbalov je
tiež ich gumený povrch (v minulosti boli
vyrábané z kože) zabraňujúci šmýkaniu a
predovšetkým deformácii pri zaťažení (napr. pri
cvičeniach vo vzpore ležmo, v stoji a pod.).
Pružnosť materiálu využijeme pri odbíjaní od
steny alebo podložky.
Uplatnenie: predovšetkým v rámci kondičných hodín môžeme striedať
aeróbne časti s posilňovaním (použijeme medicinbal s nižšou
hmotnosťou – 1 kg); ďalej tiež v posilňovacom bloku pri cvičeniach na
rozvoj silových schopností v rámci tréningu „stredu“ tela).
KOBERČEKY
Koberčeky sú vítanou pomôckou a náčiním z
viacerých
dôvodov:
dostupnosť,
materiálna, priestorová a finančná nenáročnosť.
Navyše, ich využitie z hľadiska pôsobenia na
organizmus je takmer univerzálne. Učitelia určite
ocenia tiež ich jednoduchosť a nízke nároky na
skladovanie. Jedinou podmienkou pre ich
uplatnenie je „štandardná“ telocvičňa, t. j.
telocvičňa s parketami, prípadne palubovkou, pretože pri cvičení je
využitý princíp kĺzania. Pri cvičeniach na koberčekoch spravidla
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uplatňujeme kĺzavý pohyb pri rôznych pohyboch celého tela (v stoji,
v sede, v podporoch a i.).
K ďalším výhodám patrí:
•
•
•
•
•

variabilnosť vzhľadom na obsah cvičenia (cvičenia v rozcvičení, ako
aj cvičenia zamerané na rozvoj kondičných a koordinačných
schopností);
variabilnosť vzhľadom na formu cvičenia (cvičenia jednotlivcov,
dvojíc, skupín, hravé a súťaživé formy, uvedomovacie cvičenia);
kreativita;
emocionálnosť cvičenia vďaka hravým a súťaživým formám;
bezpečnosť cvičenia.

4.1.2 Moderné technológie uplatnené v športovom náčiní
a náradí
FLOWIN
Flowin predstavuje moderný produkt a
koncept
cvičenia
a
posilňovania
pochádzajúci zo Švédska, ktorý sa vyvíja
už jednu dekádu. FLOWIN, podobne ako
už spomenuté cvičenia na koberčekoch,
využíva silu trenia, tzv. frikciu - pohyb
medzi
tvrdším hladkým a relatívne
poddajným, ale drsnejším povrchom.
Svaly sú nútené pri takomto pohybe plynulo striedať kĺzavý pohyb
a následne ho brzdiť, čím vzniká mimoriadne intenzívna svalová práca.
Podložky flowin sú jednoduché, zrozumiteľné a prenosné – podložka sa
dá zrolovať do špeciálneho obalu, FLOWIN aktivuje v každom cvičení
niekoľko svalových skupín. Výsledkom je lepšia stabilita, pevnosť,
pružnosť a rýchlosť. Cvičí sa v stoji, v kľaku, v polohách v ľahu. Body
opory zabezpečujú špeciálne mäkké podložky pre nohy a ruky, prípadne
lakte a kolená. Kombinácia záťaže (stupeň frikcie, kontaktné body, počet
týchto bodov a vzdialenosť medzi nimi ) a pohybu (počet opakovaní v
jednej sérii, počet sérii, rýchlosť a statické zaťaženie ) dokáže
vygenerovať pre každého maximálne svalové úsilie bez ohľadu na vek.
FLOWIN tak v oblasti pohybových a športových aktivít detí a mládeže
tvorí samostatnú sféru. Cvičenia zlepšia držanie tela a preventívne
pôsobia proti poraneniam kĺbov a svalov. Špeciálne cvičebné programy
sú určené pre deti od 8 rokov, vhodné tak pre dievčatá ako aj chlapcov.
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SLIDE
Slide predstavuje predovšetkým druh
aeróbneho tréningu, pri ktorom sa
používajú dlhé šmykľavé pásy a
špeciálne návleky na topánky. Cvičenie
na
kĺzavej
podložke
vyvinuli
profesionálni sportovci - rýchlokorčuliari.
Pri správnej technike je Slide tréningom
celého tela, zdravotné benefity prináša
aj pre kardiovaskulárny aparát. Hlavný
rozdiel
oproti
ostatným
druhom
aeróbneho cvičenia spočívá v tom, že
pri slide sú pohyby vykonávané
prevažne v laterálnej (bočnej) rovine,
čím sú žaťažované najmä adduktory (vnútorné svaly) a abduktory
(vonkajšie svaly) stehna. Dochádza tak k intenzívnemu precvičeniu
svalstva dolných končatín, výrazne sa do pohybu zapája aj brušné a
chrbtové svalstvo. Pri správnej koordinácií paží a nôh sa realizovaním
sklzu rozvíja tiež rovnováha. Z hľadiska zaťaženia kĺbov dolných končatín
ide naozaj o bezpečné cvičenie, pretože nedochádza k vertikálnymm
nárazom.
KANGOO JUMPS
Špeciálne topánky s pružiacou spodnou
časťou, ktorá tlmí nárazy pri doskokoch a tak
šetrí pohybový aparát. Kangoo jumps ako
odrážajúca sa športová obuv je v zahraničí
veľmi
populárna,
najmä
pre
svoje
mnohonásobné účinky na ľudský organizmus.
Cvičenie je zábavné a pritom bezpečné. Pred
žiakmi otvorí úplne nové dimenzie športovania.
K ďalším výhodám kangoo jumps patrí:
•
•
•
•

jednoduchosť použitia pre každého;
bezpečnosť - kangoo jumps je najpružnejšia športová obuv na svete.
Chráni (a pritom posilňuje) členky, kolená, bedrá a chrbticu;
vysoká účinnosť na srdcovo-cievny systém;
2
malé nároky na priestor (2 – 3 m ).
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MINI TRAMPOLÍNA
I keď trampolíny sa nám spájajú predovšetkým
s náročnými gymnastickými cvičeniami či
akrobatickými
vystúpeniami
v cirkuse,
v poslednom období sa stali veľmi populárnymi
tzv. mini trampolíny. Cvičenia na mini trampolíne
si našli už svoje miesto v rekreačnej sfére, a to
pre svoje viaceré pozitívne účinky na
organizmus. Mini trampolíny sa vyrábajú
z kvalitných
materiálov
a majú
masívnu
konštrukciu. Typická mini trampolína má okrúhly
tvar, priemer asi 100 cm a je vysoká 15 - 30 cm. Súčasťou mini
trampolín je spravidla zábradlie, resp. tyče so špeciálnym upevnením,
ktoré sa dajú primontovať na okraj mini trampolíny a slúžia ako opora pri
cvičení. Pri cvičení na mini trampolíne vystavujeme telo gravitačnej sile
od nuly na vrchole každého skoku (v kulminačnom bode) až po jej dvojaž trojnásobok pri doskoku v závislosti na tom, ako vysoko sme schopní
sa odraziť. Výhodou skákania na mini trampolíne je jeho nesporný účinok
na srdcovo-cievny systém. Vzhľadom na to, že toto cvičenie nadmerne
nezaťažuje pohybový aparát, je vhodné aj pre žiakov s nadváhou. Účinne
pôsobí aj v prevencii zvýšeného tlaku krvi, podporuje tiež cirkuláciu
lymfatického systému. Trampolíny sa nepoužívajú len na skákanie, ale aj
ako základ posilňovacích cvičení viacerých svalových skupín.
TRX
TRX (z angl. Training Resistance
exercise) patrí do kategórie najnovších
hitov v oblasti modernej technológie
a cvičenia. TRX bol vyvinutý americkými
vojenskými námornými jednotkami na
udržiavanie
kondície
vojakov
mimo
základne. Malý priestor v ponorkách či v
lodiach si vyžadoval nenáročnú, ale účinnú
pomôcku. TRX je ľahký, prenosný a rýchlo nastaviteľný. Jeho nastavenie
pred cvičením zaberie len pár sekúnd, takže je ideálny pre tréning v
rôznych lokalitách. Môžete si ho povesiť kamkoľvek: za konštrukciu na
školskom ihrisku, na rebriny v telocvični, alebo aj v prírode na strom. Po
celú dobu cvičenia využívate len hmotnosť vlastného tela a intenzitu
cvičenia dolaďujete naklonením, respektíve zmenou uhla oproti
zaveseniu. Princípom tréningu je práve zavesenie jednej časti tela do
popruhov, pričom druhá časť zostáva v kontakte s podložkou. Intenzitu

Moderné technológie a prostriedky v telesnej a športovej výchove

275

cvičenia si každý môže regulovať sám, a to iba zmenou polohy tela oproti
závesnému bodu.
Je až neuveriteľné, ako posunutie tela o pár centimetrov zmení
intenzitu vykonávaného prvku. Čím ste nižšie pod závesným bodom, tým
je cvičenie náročnejšie a naopak.
Výhody závesného systému TRX:
•
•
•

•

pomáha zlepšovať kondíciu, vplýva na rozvoj rovnováhy, pohyblivosti
chrbtice a kĺbov, svalovej sily, flexibility a stability;
pri každom cvičení dochádza k intenzívnemu zapojeniu hlbokého
stabilizačného svalového systému;
cvičenie na TRX spĺňa všetky požiadavky kvalitného funkčného
tréningu zameraného na zlepšenie telesnej motoriky, zefektívnenie
vlastnej mobility, posilnenie stereotypu správneho držania tela a
posilnenie prevencie proti zraneniam;.
komplexnosť cvičenia.

Vyskúšajte sa:
1. Vymenujte hlavné ciele aplikovania moderných technológií a
prostriedkov vo vyučovaní.
2. Vysvetlite pojem „balančné“ náčine.
3. Vytvorte cvičebný program rozvoja silových schopností s využitím
náčinia a náradia pre chlapcov vo veku 13 – 15 rokov.
4. Vytvorte cvičebný program rozvoja vytrvalostných schopností
s využitím náčinia a náradia.pre dievčatá.
5. V akých častiach vyučovacej jednotky môžeme uplatniť „koberčeky“?
6. Aký princíp využíva cvičenie na FLOWIN?
7. Vymenujte hlavné výhody závesného systému TRX.
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4.2 Internet a jeho využitie pri práci učiteľa telesnej
a športovej výchovy, portál školského športu
4.2.1 Internet a jeho využitie pri práci učiteľa telesnej
a športovej výchovy
Čo je to internet?
Obrázok 45
Internet - nástroj na výmenu informácií

Internet je verejne dostupný celosvetový systém vzájomne
prepojených počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta. Pozostáva z tisícok
menších komerčných, akademických, vládnych a iných sietí. Slúži ako
prenosové médium pre rôzne informácie a služby ako napr. elektronická
pošta, chat, webstránky či ďalšie aplikácie (obrázok 45).
Predstavuje moderný komunikačný nástroj, ktorý zásadným
spôsobom mení a uľahčuje spôsob komunikácie medzi ľuďmi, odstraňuje
geografické bariéry a skracuje vzdialenosti. Internet je nevyčerpateľným
zdrojom informácií a poučenia o všetkom, čím sa ľudia na celom svete
zaoberajú. Možno ho považovať za najväčší svetový trh tovarov,
informácií a služieb.
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Pripojenie na internet
S internetom je možné pracovať v režime online
(pripojený). Poznáme niekoľko druhov takýchto
pripojení:
Dial-up a pevné pripojenie – je stabilné a rýchle
pripojenie pomocou telefónnej linky a modemu cez
optický kábel. Využíva sa
na pripojenie k internetu
doma a na pracoviskách.
GSM pripojenie – je prenosné pripojenie cez
siete mobilných operátorov. Nedostatkom je
pomalšie a menej stabilné pripojenie.
Bezdrôtové pripojenia – zariadenia je
možné pripojiť aj cez bezdrôtové pripojenie
nazývané WIFI či WLAN. Je čoraz viac
dostupnejšie aj na verejných miestach, je
pomerne rýchle a často je zadarmo.

Internet v práci učiteľa
Na prácu s internetom sa najčastejšie využívajú
internetové prehliadače. Internet Explorer, Mozzila
Firefox, Google Chrome, Safari či Opera sú aplikačné
programy umožňujúce používateľovi zobrazenie a
interakciu s dokumentmi, ktoré sú uložené na
webových serveroch po celom svete alebo na
lokálnych systémoch.
Najnavštevovanejším
internetovým portálom na
svete je www.google.com.
Je to fulltextový vyhľadávač,
pomocou ktorého nájdete
hľadané výrazy, obrázky a
obsahuje aj mnoho ďalších
služieb ako e-mail (Gmail),
ukladací priestor (GoogleDisc), mapy (GoogleMaps), kalendár alebo
prekladač.
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Učitelia každodenne využívajú výhody internetu na získavanie
a výmenu pracovných informácií i na súkromné účely. Cez internet je
možné jednoducho získavať materiály potrebné na výučbu, zapájať sa do
rôznych programov alebo diskutovať o problémoch vo vyučovaní. Na
tieto účely sú na internete dostupné video a textové knižnice, odborné
portály a sociálne siete.
Každý používateľ pracuje s informáciami v niekoľkých formách. Môže
si informácie vyhľadávať, prezerať, môže ich sťahovať na ďalšie použitie,
zdieľať s ďalšími používateľmi, alebo vkladať nové informácie.

Na internete poznáme viacero webových stránok, portálov a aplikácií,
ktoré prinášajú užitočné informácie z oblasti vzdelávania, telesnej
a športovej výchovy a športu ako napríklad:
www.minedu.sk – stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu SR
obsahuje legislatívne dokumenty a informácie o riadení, organizácií a
financovaní školstva, ako aj ďalšie užitočné odkazy.
www.mpc.sk – stránka Metodicko-pedagogického centra, ktorá obsahuje
okrem iného aj ponuku vzdelávacích aktivít a informácie o možnostiach
zvyšovania kvalifikácie učiteľov
www.skola21.sk – je prístupný a praktický sprievodca pre tých, ktorí
systematicky rozvíjajú svoju školu, alebo sa po ceste zmeny práve
chystajú vykročiť. Skôr ako hotové riešenia stránka ponúka zdroje a
podnety pre proces zmeny, ktoré si prispôsobíte podľa vašich aktuálnych
potrieb.
www.skolskyportal.sk – ponúka najmä aktuálne informácie a články
z oblasti vzdelávania na Slovensku, taktiež ponúka možnosti zapojenia
učiteľov a škôl do súťaží či školení
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www.zutsv.sk – stránka občianskeho združenia pre učiteľov telesnej
a športovej výchovy, ktoré ponúka priestor na diskusiu o problémoch vo
vyučovaní, podporuje postavenie vyučovacieho predmetu i statusu
učiteľa v spoločnosti
www.infovek.sk – stránka ponúka v časti telesnej výchovy bohatý
zásobník cvičení a hier, ktoré učitelia môžu využiť pri príprave hodín
a ďalšie odborné sekcie.
www.pedagogika.sk – je internetovým odborným časopisom, ktorý sa
venuje problematike výchovy a vzdelávania.
www.sporttube.sk – je stránka pre žiakov i učiteľov, ktorá ponúka priestor
na zverejnenie športových videí. Ponúka aj možnosť zapojiť sa do
rôznych aktivít a súťaží.
www.skolskysport.sk – vznikol v roku 2010 a pomáha pri administrácií a
koordinácií športových aktivít na školách a prináša i množstvo aktuálnych
informácií zo školského športu. Viac nájdete v časti internetový portál
školského športu.
www.uspesnaskola.sk – prináša aktuálne informácie pre všetky stupne
vzdelávania, pre rodičov i články o nových technológiách.
www.sass.sk
- stránka občianskeho združenia, ktoré sa venuje
organizácií športových podujatí, vzdelávaniu a ďalším aktivitám.
www.statpedu.sk – stránka štátneho pedagogického ústavu, kde sa
nachádzajú aktuálne vzdelávacie programy.
Nielen na pracovné účely môžu učitelia cez internet rýchlo
a jednoducho posielať aj bezplatnú poštu, spravovať peniaze cez internet
banking alebo nakupovať cez internetové obchody.
Na internete sú dostupné
videá
a fotogalérie,
ktoré
obsahujú
motivačné
alebo
didaktické materiály k výučbe
telesnej a športovej výchovy.
Najväčšou databázou videí na
svete je www.youtube.com, kde
je k dispozícií video vyhľadávač.
Youtube
videá
je
možné
sťahovať do počítača online alebo pomocou voľne dostupných
programov.
Rozsiahly súbor voľne dostupných videí, obrázkov a didaktických
materiálov nájdete aj na www.ulozto.sk. Na stránke www.posilka.tv
nájdete videoukážky fitnes cvičení a precvičovanie populárnej zumby aj
online je možné cez www.zumbafan.sk.
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HOPSports je inovatívna forma využívajúca interaktívne technológie
na výučbu telesnej a športovej výchovy alebo zaradenie športových
prestávok do vyučovania. Ide o súbor náučných motivačno-didaktických
videí vytvorených práve pre školy a telesnú a športovej výchovu (obrázok
46). Viac o týchto produktoch nájdete na: www.hopsports.com.
Obrázok 46
HOPSports - telesná výchova a športové prestávky v novej forme

V súčasnosti poznáme programy, s ktorými je možné pracovať v offline (odpojenom) režime a ktoré môže pri svojej práci využiť aj učiteľ
telesnej a športovej výchovy, ako napr.:
MS Word je najpoužívanejším programom z balíka
Microsoft Office, dostupného na www.microsoft.com.
Slúži na tvorbu dokumentov s rozsiahlym využitím.
Učitelia s jeho pomocou dokážu vytvoriť rôzne
materiály potrebné na výučbu alebo propozície na
súťaže. Dokáže pracovať s textom, ale i obrázkami či
tabuľkami.
MS Excel, program pomocou ktorého môžu učitelia
spracovávať informácie o účasti či výkonoch žiakov na
hodinách telesnej a športovej výchovy. MS Excel sa
využíva na spracovanie tabuliek a grafov a uľahčuje
prácu
s numerickými
hodnotami.
Zaujímavým
príkladom je elektronická triedna kniha, ktorú vyvinul
s pomocou programu MS excel pán učiteľ z praxe
a nájdete ju na www.ucitel.rassi.sk.
MS Powerpoint je program na vytváranie prezentácií.
Učitelia ho môžu využívať najmä pri príprave
teoretických častí hodín telesnej a športovej výchovy.
Obsahuje mnoho zaujímavých funkcií, ktoré obohatia
vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Je výborný
na prácu s obrázkami, videami a rôznymi druhmi
textov a animácií.
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Balíky MS Office obsahujú v rozšírených verziách množstvo
užitočných aplikácií ako OneNote (organizér), Publisher (tvorca
plagátov), Access (správa a analýzy), Outlook (e-mail), Lync
(komunikácia), Visio (tvorba diagramov) a iné.
Prečo moderné technológie a internet?
Čoraz viac sa v práci učiteľa stretávame s potrebou využívania
informačných technológií a internetu. Vzniklo mnoho informačných
systémov a interaktívnych programov, ktorých používateľmi sú učitelia
a žiaci. Potrebu využívania týchto moderných technológií v práci učiteľa
pociťujeme najmä z dôvodov, že:
 žiaci ich obľubujú, pretože sú zaujímavejšie a príťažlivejšie ako
výučba bez nich,
 rozvoj nových technológií napreduje veľmi rýchlo, čím sú žiakom
poskytnuté vždy aktuálne poznatky a technológie,
 uľahčujú prácu učiteľom, ktorí si tak môžu ľahšie pripravovať
materiály na výučbu, spracovávať výsledky žiakov alebo
komunikovať s rodičmi.

4.2.2 Portál školského športu
Školské športové súťaže
Školské športové súťaže sú aj v súčasnosti, stabilnou organizačnou
formou pohybových aktivít pre deti a žiakov materských, základných a
stredných škôl. Prvé zmienky o organizovaní školských športových súťaží
zaznamenávame v 19. storočí. Za takmer 130 rokov svojej existencie
prešiel proces organizácie súťaží množstvom zmien a vyústil do
súčasného stavu, v ktorom hrá zásadnú úlohu rýchly a spoľahlivý prenos
informácií.
Rovnako ako rozvoj iných oblastí života aj rozvoj oblasti vzdelávania
je podmienený produkciou a akceptáciou nových trendov a inovatívnych
myšlienok. Aplikácia internetového portálu školského športu takouto
určite je.
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Každoročne je vyhlásených množstvo zaujímavých súťaží a ďalších
aktivít. Doterajším nedostatkom bola nízka informovanosť škôl, ako aj
verejnosti o ich priebehu či finančnej podpore. Portál ponúka možnosť
šíriť informácie priamo do rúk škôl a verejnosti pomocou internetu.
Súťaže sú väčšinou organizované postupovým spôsobom, ktorý
obsahuje kolá rôznych úrovní (okresné, krajské, celoslovenské) alebo
ligovým spôsobom, kedy sa jednotlivé podujatia opakujú. Pre
jednoduchšiu orientáciu budeme používať termín súťaže ako komplex
jednotlivých podujatí a kolo ako konkrétne podujatie. Súťaže sa teda
skladajú z kôl.

Internetový portál školského športu

Je moderným nástrojom, ktorý slúži najmä
na administráciu a koordináciu činností
spojených s organizáciou a taktiež na
archiváciu údajov o priebehu športových
súťaží škôl.
Systém je prispôsobený každému používateľovi, ktorý je
zainteresovaný do procesu v rámci jeho potrieb a kompetencií. Cez
frontoffice (obrázok 47) sa školy môžu pomocou unikátnych hesiel
prihlasovať do súťaží, sledovať informácie o jednotlivých kolách, viesť si
evidenciu žiakov zapojených do súťaží, vytvárať súpisky na súťaže
a pod.
Organizátor má vďaka prístupu do správcovskej časti portálu, tzv.
backoffice, možnosť zadávať a editovať údaje súvisiace s podujatím,
ktoré má vo svojej pôsobnosti. Z úrovne „centra“ je možné editovať
akékoľvek údaje a nazerať do všetkých databáz.
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Obrázok 47
Internetový portál školského športu (titulná strana)

Výhodou tohto portálu, ako aj celého internetu je, že dokáže
absorbovať takmer nekonečné množstvo údajov, ktoré je možné získavať
odkiaľkoľvek a kýmkoľvek.
Žiaci, ich rodičia i široká verejnosť tak majú prehľad o aktuálnom
priebehu súťaží, výsledkoch jednotlivých žiakov, športovej histórií žiakov
i škôl a aktualitách zo sveta školského športu.
Frontoffice (www.skolskysport.sk)
Čiže predná strana slúži najmä učiteľom ako administrátorom škôl,
žiakom a ich rodičom a verejnosti. V štandardnom režime (aj bez
prihlásenia) poskytuje veľké množstvo informácií o školskom športe.
Každá škola má na portáli vytvorený jedinečný priestor, kde si môže
spravovať údaje o škole, žiakoch či učiteľoch a to všetko pod unikátnymi
prihlasovacími údajmi školy (meno, heslo). V prípade, že tieto údaje
škola nemá, administrátori systému dokážu okamžite generovať nové
prihlasovacie údaje. Zoznam administrátorov je k dispozícií v časti
Kontakt.
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Obrázok 48
Prihlásenie do frontoffice

Po zadaní prihlasovacích údajov stlačte tlačidlo Prihlásiť (obrázok
48). Ste prihlásený. Pre zobrazenie priestoru Vášej školy slačte tlačidlo
Ovládací panel. Na ľavej strane sú k dispozícií všetky informácie
potrebné na správu systému rozdelené do kategórií Súťaže, Kolá,
Zoznamy a Nastavenia.
Súťaže
Táto časť obsahuje základné informácie a možnosť prihlásiť školu
do súťaže. Súťaže sú pravidelne vyhlasované najmä ministerstvom
a ďalšími organizáciami aktívnymi v oblasti pohybu a športu.
Po tom ako súťaž splní všetky podmienky pre jej vyhlásenie zobrazí sa
v zozname súťaží v časti Nové súťaže.
Do zverejnených súťaží a aktivít sa môže prihlásiť každá škola stlačením
tlačidla prihlásiť školu (obrázok 49).
Obrázok 49
Prihlásenie školy do súťaže

Stlačiť
tlačidlo
prihlásiť
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Po prihlásení do súťaže môže organizátor okamžite disponovať so
zoznamom škôl, ktoré majú záujem o účasť v súťaži. Môže školy ihneď
rozdelovať do skupín alebo kontaktovať.
Kolá
Po úspešnom prihlásení školy do súťaže môže administrátor danej
školy zaregistrovať konkrétnych žiakov do konkrétneho podujatia. Urobí
tak vytvorením súpisky (obrázok 50). V časti Kolá nájde všetky
informácie o jednotivých podujatiach v rámci súťaží a aktivít.
Obrázok 50
Tvorba, úprava a zobrazenie súpisky

Vytvorenie
a úprava súpisky

Priamo v sekcii Prebiehajúce kolá nájdete zoznam podujatí, na ktoré
ste sa už prihlásili. Kliknutím na poduajtie sa vám zobrazia základné
informácie, propozície a ďalšie prihlásené školy. Stlačením tlačidla
dokážete vytvoriť, upraviť alebo zobraziť súpisku.
Po stlačení tlačidla vytvoriť súpisku stačí označiť žiakov a učiteľov, ktorí
sa na podujatí zúčastnia. Súpisku uložíte a organizátor podujatia vie
súpisku vo svojom počítači ihneď pozrieť. Škola ju, samozrejme,
upravovať môže kedykoľvek pred podujatím.
Na to, aby ste mohli pridávať žiakov na súpisky, je ale potrebné vložiť
žiakov cez menu Zoznam študentov.
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Zoznamy
V tejto časti je možné vyhľadávať, vkladať a upravovať údaje
o osobách, ktoré sa do školských športových aktivít zapájajú. Za školu
sú nimi najmä žiaci školy, učitelia, ale aj ďalší zamestnanci.
Osoby stačí zadať len raz, ostávajú v systéme a sprevádzajú osobu
celým pôsobením v školských športových aktivitách. Vypĺňanie súpisiek
na jednotlivé kolá je vďaka tomu, že žiaci sú už v systéme, rýchlejšie
a jednoduchšie.
Zabezpečené je dodržiavanie vekovej kategórie, pretože na súťaž
istej vekovej kategórie systém vyfiltruje a ponúkne len žiakov, ktorí
spĺňajú vek i pohlavie danej súťaže. Na súpisku sa tak nedostanú starší
žiaci, či žiaci inej školy, čo sa v praxi z povahy súťaživosti často stávalo.
Obrázok 51
Vyhľadávanie, pridávanie a úprava žiakov

Vyhľadať
žiakov
v zozname

Ak ste prihlásení pomocou svojich prihlasovacích údajov, môžete po
otvorení zoznamu študentov (obrázok 51):
1. Vyhľadať v zozname žiaka/žiačku
2. Pridať nového žiaka/žiačku
3. Upraviť údaje existujúceho žiaka/žiačky
Rovnakú funkcionalitu aj možnosti ako zoznam študentov má aj
zoznam učiteľov. Po kliknutí na meno žiaka sa otvorí karta žiaka, resp.
učiteľa, obsahujúca hlavné informácie a históriu účasti žiaka na
školských športových aktivitách.
Týmto spôsobom je k dispozícií kompletný prehľad o športových
aktivitách žiaka. Žiak takto získava reálny doklad o svojej športovej
výkonnosti a aktivite.
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Nastavenia
V menu Nastavenia spravuje škola administratívne svoje
prihlasovacie údaje (meno a heslo), a taktiež kontaktné informácie ako
názov školy, meno kontaktnej osoby, telefonický kontakt, e-mail,
webstránka a ďalšie.
Takto je možné v príprade potreby vyhľadať kontakt na akúkoľvek
školu či zodpovednú osobu. V tejto časti je dostupný aj manuál pre
školy, v ktorom je podrobne vysvetlená funkcionalita portálu pre
školského administrátora.
O školskom športe, Školy a žiaci a Výsledky súťaží
O školskom športe je sekcia obsahujúca pravidelne aktualizované
informácie nielen z oblasti školského športu. Nájdete tu aktuality,
legislatívne a metodické materiály a ďalšie užitočné informácie pre
učiteľov telesnej a športovej výchovy a všetkých, ktorých zaujíma oblasť
pohybových aktivít na školách.
Karty žiakov, učiteľov a škôl obsahujúce základné údaje a záznamy
o ich výsledkoch na všetkých podujatiach nájdete v časti Školy a žiaci.
Údaje o výsledkoch jednotlivých školských športových súťaží nájdete
v sekcii Výsledky.
Backoffice (www.skolskysport.sk/activeweb)
Čiže
zadná
strana
je
určená
administrátorom
súťaží
a organizátorom kôl. Do tejto časti sa môžu prihlásiť len používatelia,
ktorým boli pridelené administrátorské alebo organizátorské práva na
základe dohody s vyhlasovateľom súťaže alebo aktivity (obrázok 52).
Prihlasovacie údaje pre prihlásenie do backoffice sú totožné ako
údaje, ktorými sa organizátor prihlasuje do frontoffice. Po prihlásení má
prehľad o tých súťažiach a podujatiach, ktorých je organizátorom.
Môže spravovať všetky údaje, ktoré s podujatím súvisia
a administrovať tak celý priebeh podujatia on-line aj priamo z miesta
konania (obrázok 53).
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Obrázok 52
Prihlásenie do backoffice

Cez backoffice
organizátori
administrujú súťaže

Obrázok 53
Súťaže - organizátor

Prístup
k vlastným
podujatiam

Po zvolení konkrétneho podujatia môže editovať všetky údaje
o podujatí. Základné nastavenia, účastníkov (školy a žiakov),
harmonogram kola vyplní organizátor pred uskutočnením kola. Môže
taktiež zavesiť propozície, pravidlá, pozvánku alebo iné dokumenty
(obrázok 54).

Moderné technológie a prostriedky v telesnej a športovej výchove

289

Počas priebehu alebo po skončení kola vloží výsledky, označí
postupujúcich, a ak počas podujatia vytvoril videá alebo obrázky, môže
ich vložiť v ostatnej záložke Dokumenty, videá, obrázky.
Týmto spôsobom vložil kompletné údaje o podujatí. Následne ich
systém spracováva, triedi a zverejňuje na frontoffice, aby boli viditeľné
pre všetkých záujemcov.
Obrázok 54
Správa údajov podujatia

Administrácia
kola

Základné nastavenia - miesto, termín či popis kola.
Účastníci - zobrazí sa zoznam škôl prihlásených do súťaže aj so
súpiskami žiakov. Organizátor má tak prehľad o všetkých školách
a žiakoch, ktorí sa na podujatí zúčastnia.
Harmonogram - v tejto sekcii organizátor môže vytvoriť kompletný
harmonogram podujatia vrátane otvorenia, pretekov či zápasov
a ukončenia podujatia.
Výsledky - tu je možné zadávať výsledky priamo do vytvoreného
harmonogramu podujatia.
Postupujúci - keďže mnoho súťaží je postupového charakteru, je
potrebné vybrať jednotlivca alebo školu, ktorá postupuje do vyššieho
kola.
Dokumenty, videá a obrázky - tu je možné zavesiť obrázky, videá z
podujatia a ďalšie dokumenty, napr. propozície, pravidlá a iné.
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Ďalšie výhody práce s portálom







Všetky údaje sú po vložení viditeľné na prednej strane portálu a sú
tak dostupné žiakom, rodičom, školám i verejnosti. Zabezpečí sa tak
všeobecná informovanosť.
Veľkou výhodou je, že všetky údaje sa dajú z portálu priamo tlačiť či
generovať vo formáte MS excel a tak ďalej využívať.
Rýchlejšia
komunikácia
medzi
školami,
organizátormi
a administrátormi. Niekoľkými kliknutiami si dokážete vyhľadať
informácie o súťažiach a kolách, kontakty na osoby a školy a ďalšie
užitočné údaje.
Menej byrokracie pre učiteľov. Nie je potrebné zasielať listy poštou,
tlačiť množstvo hárkov pravidiel či propozícií.
Dlhodobé zaznamenávanie údajov zo všetkých súťaží a aktivít
o všetkých žiakoch a školách, čo môže prispieť ku kvalitnejšej
kontrole a aj správnym koncepčným rozhodnutiam.

Vyskúšajte sa:
1. Koľko pracovných strán má portál školského športu? Aké sú to?
2. Pre koho je určený backoffice portálu školského športu?
3. Aký je postup administrátora školy potrebný pre prihlásenie školy so
súťaže?
4. Ktoré údaje môže administrovať organizátor kola cez portál
školského športu?
5. Aké sú výhody práce s portálom školského športu?
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5 Telesná a športová výchova žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
5.1 Osobitosti telesnej a športovej výchovy žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
K tradičnej a s osobitným poňatím vyučovania telesnej a športovej
výchovy v školách na Slovensku patrí koncepcia starostlivosti o
edukáciu žiakov so zdravotnými poruchami. Od roku 1951 až dodnes sa
postupne vyvíjali, rozširovali a kompletizovali ciele a obsah vyučovania
určených foriem telesnej výchovy tak, aby boli v súlade s rozvojom
bežnej edukácie, s akceptovaním Všeobecnej deklarácia ľudských práv
OSN z roku 1945 (čl. 26), ako aj Dohovoru o právach dieťaťa (čl. 28),
v ktorých sa prízvukuje nevyhnutnosť koncepčného prístupu k výchove
a vzdelávaniu všetkých ľudí. Cieľom vyučovania, ktorý bol zvýraznený
v samostatných učebných osnovách od začiatku schválenia špeciálnej
(osobitnej či zdravotnej) telesnej výchovy a ktorý sa v podstatných
znakoch udržal až dodnes, bolo:
•
•
•
•
•
•
•

zmierniť až odstrániť pohybové a funkčné nedostatky žiaka,
vytvoriť správne pohybové, hygienické návyky,
zlepšiť celkový fyzický stav,
upevniť správne držanie tela,
pripraviť žiakov na väčšie zaťaženie podľa druhu zdravotnej poruchy,
vytvoriť trvalý záujem o cvičenie,
umožniť návrat žiaka do bežnej telesnej výchovy (Labudová a kol.,
2010)

V inovačných trendoch
sa dnes objavuje
navyše uznanie
a uplatňovanie antidiskriminačného zákona (Dohovor OSN, 2006),
adaptovanie na inovovanú koncepciu kurikula bežných základných škôl,
možnosť realizovať integrované vyučovanie a to v súlade s potrebami
jednotlivých žiakov so zdravotnými poruchami.

5.1.1 Žiak s poruchou zdravia
Pod pojmom zdravotná porucha je definovaná každá strata alebo
abnormálnosť, anomália v psychickej, fyziologickej alebo anatomickej
štruktúre, vzhľadu tela alebo funkcií orgánu. Je to dôsledok genetických
anomálií, úrazov či ochorení, ktorým boli a sú vystavené jednotlivé
telesné orgány. Zdravotná porucha sa prejavuje
oslabovaním až
limitáciou telesnej, zmyslovej, mentálnej funkcie alebo funkcie činnosti
vnútorných orgánov, čo často zabraňuje bežnému životnému konaniu,
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spôsobuje problémy počas edukácie a ovplyvňuje plnohodnotnú účasť
jednotlivca na telovýchovnej a športovej činnosti (Labudová, 2001).
Do školského vyučovania telesnej a športovej výchovy sa zaraďujú
žiaci I., II. a III. zdravotnej skupiny. Takéto rozčlenenie je na základe
lekárskeho posúdenia motorických predpokladov jednotlivca a schopností
plniť telovýchovný a športový obsah (Smernica, 1985). Vyšetrením
zdravotného stavu žiaka lekárom z dôvodu schválenia, resp.
neschválenia jeho účasti na vyučovaní telesnej a športovej výchovy, sa
odporúča jeho zaradenie do niektorej zo 4 zdravotných skupín:
I. zdravotná skupina
I. zdravotná skupina charakterizuje telesne a psychicky zdravých
jednotlivcov s vysokým stupňom trénovanosti, schopných znášať veľkú
telesnú námahu. Žiaci môžu absolvovať povinnú a záujmovú školskú
telesnú a športovú výchovu v plnom rozsahu Štátneho vzdelávacieho
programu ISCED 1 a ISCED 2 vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb
v súlade s požiadavkami a štandardmi jednotlivých študijných ročníkov,
resp. modulov a tematických celkov.
II. zdravotná skupina
II. zdravotná skupina zahrňuje jednotlivcov zdravých alebo
s minimálnymi odchýlkami zdravotného stavu, bez podstatných
zdravotných zmien, alebo menej trénovaných na veľkú telesnú námahu.
Žiaci majú odporúčanú účasť v povinnej a záujmovej školskej telesnej
a športovej výchove v plnom rozsahu, s prihliadaním na ich individuálnu
pohybovú výkonnosť a úroveň motorického učenia.
Znamená to, že žiaci I. a II. zdravotnej skupiny sú prakticky zdraví
a mali by teda absolvovať v rámci Štátneho vzdelávacieho programu
kompletne vzdelávaciu oblasť Zdravie a pohyb bez nejakých úľav alebo
modifikácií. Zdravie žiaka je podporované účasťou a cvičením na
vyučovacích hodinách bežnej telesnej a športovej výchovy a je ho možné
vnímať ako pretrvávajúcu rovnováhu telesných, emocionálnych,
sociálnych, intelektových a duševných komponentov žiaka, ktoré
zabezpečujú šťastie a vysokú kvalitu jeho života. Starostlivosť o zdravie
zahrňuje optimalizáciu rozvoja všetkých
vlastností a schopností
organizmu, ktoré umožňujú žiakovi vyrovnávať sa s navodzovanými
meniacimi sa vplyvmi vonkajšieho prostredia, alebo podnetmi výchovnovzdelávacieho procesu. To sa však deje s vylúčením takého zaťaženia,
ktoré by narušilo fyziologicky dôležité funkcie detského organizmu.
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V súvislosti s pojmom zdravie sa diferencuje telesné zdravie tiež
nazvané fyzickým zdravím, ktoré je založené na optimálnej činnosti a
reakcii jednotlivých telesných orgánov (Labudová, 2012). Štruktúra
a vzťahy medzi psychickými funkciami charakterizuje duševné zdravie
žiaka, tiež nazývané psychické zdravie. Ide o kvalitu stavu psychiky,
odolnosť jednotlivca voči stresu, frustrácii, spôsob riešenia situácií
a podnetov z vonkajšieho prostredia. Duševné zdravie je zdrojom, ktorý
umožňuje prejaviť žiakovi jeho duševný a citový potenciál, nájsť a naplniť
jeho úlohu nielen v školskom, ale aj v spoločenskom, športovom a
rodinnom živote. Je to stav pohody žiaka, v ktorom si uvedomuje svoje
schopnosti, dokáže zvládať obvyklý životný stres, je schopný produktívne
a úspešne pracovať a stáva sa prínosom pre spoločnosť, v ktorej žije
(www.euro.who.int.). Prejavom spoločenských determinantov je tzv.
sociálne zdravie a napokon existuje aj environmentálne zdravie, ktoré
sa definuje ako stav zdravia podmienený faktormi nachádzajúcimi sa v
životnom prostredí.
Koncepcia rozvoja starostlivosti o zdravie žiaka prostredníctvom
telesnej a športovej výchovy v škole by mala zasahovať do všetkých
súčastí zdravia a zabezpečovať čo najdlhšie dobrý stav zdravia. Avšak
nie všetci žiaci, ktorí sú súčasťou určitého vzdelávacieho stupňa
školského systému, sú aj zdraví, bez výrazných zdravotných problémov
a patriaci do I. alebo II. zdravotnej skupiny. Objavujúce sa zdravotné
poruchy žiakov si vyžadujú vytvárať nielen bežné, ale aj špeciálne
podmienky vyučovania telesnej a športovej výchovy, ktoré by
zohľadňovali charakteristiky zmeneného zdravotného stavu. Žiaci,
u ktorých sa vyskytujú poruchy zdravia, sa zaraďujú do III., prípadne až
do IV. zdravotnej skupiny.
III. zdravotná skupina
III. zdravotná skupina zahrňuje žiakov s určitým
zdravotným
oslabením alebo tiež so zdravotným postihnutím, u ktorých sa prejavujú
význačné odchýlky zdravotného stavu, telesného rozvoja, stavby
a zloženia tela, trvalého alebo dočasného charakteru, ktoré nie sú
prekážkou účasti na vyučovaní, alebo ktoré sú kontraindikáciou zvýšenej
telesnej námahy. Takýmto jednotlivcom sa odporúča účasť v povinnej
a záujmovej školskej telesnej a športovej výchove buď vo forme povinnej
zdravotnej telesnej výchovy, realizovanej v bežných alebo
v špeciálnych základných školách, prípadne v ostatnom období aj vo
forme integrovanej telesnej a športovej výchovy v bežných školách.
Bližšie lekárske charakterizovanie zmien funkcií daného organizmu sa
uskutočňuje podľa kritérií dohodnutých v medzinárodných klasifikačných
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pokynoch ICF (2000), kde sa okrem záznamu diagnózy hodnotí pri
každom zvolenom kritériu súčasná kapacita funkcie jednotlivých orgánov
tela a tiež príznaky, alebo problémy, ktoré sprevádzajú vykonanie určitej
činnosti. Ku sledovaným kritériám bolo zaradené hodnotenie mobility
žiaka (schopnosť chôdze, lokomócie), schopnosti starostlivosti o seba
(obliekanie, umývanie a i.), spôsobilosti pre domáci život, zapájanie sa do
vedenia domácnosti, medziľudských vzťahov, ich nadobúdanie a
udržiavanie, schopnosti realizovať hlavné životné oblasti (vzdelávať sa,
realizovať svoje záujmy), sociálnej komunikácie a občiansky život.
IV. zdravotná skupina
IV. zdravotná skupina charakterizuje žiakov chorých, ktorí sú v štádiu
akútneho priebehu choroby, pre ktorých je zákaz účasti na vyučovaní
v povinných a záujmových formách
školskej telesnej a športovej
výchovy. Do tejto skupiny sa preraďujú žiaci, ktorí sú v stave liečenia,
rekonvalescencie. Takto definovaný žiak je vlastne pacient a jeho
vzdelávanie sa realizuje v liečebných zariadeniach (v nemocniciach,
liečebni, kúpeľoch, sanatóriách), kde v rámci edukácie nie je zaradený
predmet telesná a športová výchova.
V súvislosti so IV. zdravotnou skupinou je možné často sa stretnúť
v škole v rámci vyučovania s pojmom oslobodenie alebo čiastočné
oslobodenie z vyučovania telesnej a športovej výchovy. V zmysle
Školského zákona (2008) riaditeľ školy, na základe žiadosti zákonného
zástupcu žiaka a odporučenia praktického lekára pre deti a dorast, môže
zo zdravotných dôvodov alebo z iných závažných dôvodov rozhodnúť o
oslobodení alebo čiastočnom oslobodení žiaka od vyučovania
niektorého predmetu a to na celý školský rok alebo jeho časť. Riaditeľ v
rozhodnutí určí náhradný spôsob vzdelávania žiaka v čase vyučovania
tohto predmetu. Ak je vyučovací predmet zaradený ako prvá alebo
posledná vyučovacia hodina dňa, môže byť žiak so súhlasom zákonného
zástupcu uvoľnený z vyučovania bez náhrady.
V tomto zmysle oslobodenie sa dotýka každého vyučovacieho
predmetu, teda riaditeľovi školy sa naskytá možnosť vyjadriť oslobodenie
aj z vyučovania telesnej a športovej výchovy. Ak však stav žiaka
umožňuje účasť na výchove a vzdelávaní v škole, potom by mal byť
prítomný aj na vyučovaní telesnej a športovej výchovy a „zamestnáva sa
úlohami, ktoré mu pridelí učiteľ telesnej a športovej výchovy“(ISCED 2).
Zdravotné štatistiky, ako aj niektoré výskumy dnes poukazujú na
zvýšený výskyt poúrazových stavov detí, obezity, cukrovky, detskej
neurózy a duševných či respiračných ochorení. Napríklad v populácii vo
veku 0 – 14 rokov bolo k 31.12.2010 registrovaných 822 detí s diabetom
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1. typu. Incidencia (počet nových prípadov) cukrovky vykazuje trvalý
vzostup, ktorý je najvýraznejší v skupine 10 –14 ročných detí. Zvýšil sa
podiel a počet ochorení a úmrtí spôsobených civilizačnými vplyvmi a
podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie 25 – 30 % všetkých
civilizačných ochorení je spôsobených nepriaznivými faktormi životného
prostredia a spôsobu života. Medzi najvýznamnejšie rizikové faktory
životného štýlu a životosprávy, ktoré sú rizikovými faktormi mnohých
najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení, sú v súčasnosti pokladané:
nesprávny spôsob výživy, nedostatok pohybovej aktivity, nedostatok
spánku, fajčenie, alkoholizmus, psychické napätie, stresy, preťaženie a
pod. S týmito faktormi úzko súvisia nadhmotnosť, obezita, diabetes
mellitus, zvýšený krvný tlak, obštrukčná choroba pľúc (Správa
o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2009 – 2011, 2012).
Podľa výskumu HBSC-Slovensko (2011) sa zhodnotilo, že 30 %
chlapcov vo veku 11 a 15 rokov má zdravotné ťažkosti a vyskytlo sa u
nich dva a väčší počet symptómov viac ako raz do týždňa (obrázok 55).
Dievčatá vo veku 13 rokov mali dva a viac symptómov poruchy zdravia
v počte 46 %. Len 10% chlapcov a 7% dievčat 11-ročných hodnotilo
svoje zdravie ako „nie zlé“ alebo „zlé“, vo veku 13 rokov to bolo 11%
chlapcov a 13% dievčat. Výskyt nadhmotnosti a obezity nepresiahol
jednu desatinu u dievčat. U chlapcov sa výskyt pohyboval medzi 13%
(11-roční) a 15% (13-roční). Vo všetkých vekových skupinách chlapci vo
výskyte nadhmotnosti a obezity približne dvojnásobne prevyšovali
dievčatá.
Obrázok 55
Percento žiakov s výskytom dvoch a viac symptómov
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Preto v rámci všeobecnej starostlivosti o zdravie sa napríklad v 11. a
17. roku života sledujú plošne hodnoty hladiny cholesterolu, tukov, BMI
index, krvný tlak a moč. Rozvíja sa manažment detí a dorastu v
špecializovaných endokrinologických , kardiologických ambulanciách pre
primárnu prevenciu srdcovo-cievnych ochorení a porúch látkovej výmeny.
Realizujú sa koncepčné aktivity ako súčasť národných zdravotných
programov, medzi ktoré patrí: Národný program prevencie ochorení
srdca a ciev, Národný program podpory zdravia, Národný program
duševného zdravia,
Národný transplantačný program a Národný
diabetologický program (Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za
roky 2009 – 2011, 2012).
Dňa 13. decembra 2006 OSN schválilo dokument Dohovor OSN o
právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý v marci 2007 podpísali
zástupcovia Európskej komisie a v septembri 2007 za Slovenskú
republiku prezident SR. Dokument sa implementoval do národnej
legislatívy a znamená to, že v Národnom programe starostlivosti o deti a
dorast na roky 2008 - 2015 bolo potrebné venovať viac pozornosti aj
problematike zdravotného postihnutia u detí a dorastu. Je podnetným, že
včasnou diagnostikou a včasnou intervenciou je možné predchádzať
závažným dôsledkom rôznych vrodených vývinových chýb detí.
Plnenie Národného programu starostlivosti o deti a dorast v SR
znamená
akcentovať
a akceptovať
zdravotne
(www.uvzsr.sk)
orientované aktivity nielen v škole, ale aj doma s podporou rodičov, resp.
v záujmových formách s usmernením od trénerov. Pri zisťovaní názoru
rodičov, prečo by mali deti so zdravotným oslabením športovať, bola
zaevidovaná
najčastejšia
odpoveď
charakteru:
pre
získanie
spoločenského uznania (tabuľka 10). Pri výbere odpovedi s voľbou, “že
možno má význam”, najpočetnejšie sa ukázala radosť z pohybu (78 %
rodičov) a nadobudnutie kontaktu s inými deťmi. Medzi odpoveďou „s
veľkým významom“ dominoval aspekt spoločenského uznania. Pri
zhodnotení oboch úrovní odpovedí sa s najmenším percentom označil
aspekt upevnenie vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Ako ďalšie
vyhodnocované odpovede zazneli, že dieťa bude pripravené na
bezpečnejší pohyb (63%), rozšíri si pohybové možnosti (67%), šport sa
stane dôležitou motiváciou (65%), športom sa pripraví na budovanie
kontaktov (61%).
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Tabuľka 10
Názor rodičov na význam športu pre deti so zdravotným oslabením (v %)
Názor na význam športu

Veľký

Možno

Spolu

Radosť z pohybu

16

78

94

Sociálny kontakt s inými deťmi

34

55

89

Zlepšenie schopností

39

28

67

Spoločenské uznanie

40

30

70

Upevnenie vzťahu rodič – dieťa

12

38

50

Naučí sa pravidlá športu

28

39

67

Ciele zdravotne orientovaných pohybových činností
sú
pretransformované do obsahu vyučovania telesnej a športovej výchovy,
záujmových cvičebných aktivít, pohybovej činnosti v domácom prostredí.
Do ich štruktúry sa zaraďuje (Labudová, 2005):
1. špeciálny tréning s využitím cieleného špecifického cvičenia na
niektorú časť tela alebo orgán (chrbticu, stehná, panvové dno,
zlepšenie dýchania, skrátené svalové skupiny, prekrvenie dolných
končatín a pod.),
2. cvičenie na oporný a pohybový systém s možnosťou účinku na
komplexné ovplyvňovanie stavu zdravia (Feldenkreis systém, joga,
Tai-chi, Pilates, masáž, Smíškov systém a pod.), (Labudová, Nemček
& Antala, 2012),
3. variabilné pohybové činnosti, ktoré sú zacielené na úpravu
vyskytujúcej sa poruchy zdravia (cvičenie pri obezite, cvičenie pri
cukrovke, pre deti s vysokým krvným tlakom, po operácii, po
zlomenine kostí a pod.),
4. metódy cvičenia s dominujúcim preventívnym zdravotným cieľom
(posilniť brušné svaly, podporiť vzpriamené držanie tela, zvýšiť
aktívnu telesnú hmotu, znížiť percento tuku v tele, zväčšiť objem
svalov a pod.),
5. zdravotne orientované aktivity ako prevencia pred vznikom
zdravotného oslabenia, kardiovaskulárnej, metabolickej a respiračnej
poruchy (turistická chôdza, rytmická gymnastika, futbalové prihrávky,
streľba v hre korfbal, chôdza na lavičke a pod.),
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6. špecifické cvičenia cielené na úpravu jednotlivých funkcií orgánov
tela (pohybový rozsah kolenového kĺbu, pohyblivosť prstov, prehĺbiť
dýchanie, zlepšiť peristaltiku čriev a pod.).
Medzi základné formy, vyskytujúce sa v pohybovom režime žiakov
so zdravotným oslabením s modifikáciou podľa Siváka a Javorskej
(1999), patrí liečebná rehabilitácia, povinné hodiny zdravotnej telesnej
výchovy, telovýchovné chvíľky v čase vyučovania, pohybové využitie
prestávok, formy translokomócie, pracovná činnosť, nepovinné formy
telesnej výchovy a športovej činnosti, pohybová umelecká činnosť.
Všetky tieto formy plnia vo vzťahu k potrebám žiaka vyrovnávaciu,
udržiavacie, preventívnu a výchovno-vzdelávaciu funkciu.
•
•
•
•
•
•

Svatoň a Tupý (1997) zvýrazňujú význam najmä:
stimulačného vplyvu pohybovej aktivity na zdravý vývoj telesných
funkcií,
zdravotne preventívneho vplyvu pohybovej aktivity,
podpory priaznivého protistresového mechanizmu, telesnej
a duševnej odolnosti,
kompenzačného vplyvu pohybovej aktivity, prvku stabilizácie
vnútorného prostredia,
prostriedku telesného a psychického vyrovnania so zaťažením,
regeneračného vplyvu s možnosťou obnovy energetických zásob.

Už v zákone č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl
(školský zákon) bola objasnená charakteristika žiaka so zdravotnými
problémami v rámci pojmu žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP). Do tejto skupiny žiakov sa
zaradil žiak s mentálnym, telesným, sluchovým, alebo zrakovým
postihnutím, žiak zdravotne oslabený a chorý, žiak s narušenou
komunikačnou schopnosťou, žiak s autizmom, s vývinovými poruchami
učenia alebo správania, žiak s ťažkým mentálnym postihnutím, žiak s
poruchami psychického alebo sociálneho vývinu. Pri inovovanom
charakterizovaní a triedení žiaka v rámci školského vyučovania sa do
skupiny žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zaradil:
1. žiak s nadaním (v prípade vyučovania telesnej a športovej výchovy
ide o športovo-talentovaného žiaka, ktorý má možnosť navštevovať
športovú triedu, športovú školu, kde sa realizuje edukácia podľa
špeciálnych učebných osnov. Avšak takáto skupina žiakov nie je
predmetom vzdelávania v rámci zdravotných porúch, preto jej
nebudeme v ďalšom texte venovať pozornosť),
2. žiak so zdravotným znevýhodnením:
a) žiak so zdravotným postihnutím;
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b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený,
3. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia.
V pedagogických pokynoch Ministerstva školstva Slovenskej
republiky (MŠ SR) na školský rok 2009/2010 sa okrem iného nachádza
usmernenie, že edukácia žiakov so zdravotným znevýhodnením sa
uskutočňuje podľa štátnych vzdelávacích programov a v intenciách danej
špeciálnej školy (www.minedu.sk). V prípade, ak postup podľa
vzdelávacieho programu nie je možný, je potrebné pripraviť pre žiaka
individuálny vzdelávací program. Zostáva nejasným problematika ako
postupovať pri zabezpečovaní vyučovania vo vzdelávacej oblasti zdravie
a pohyb s takouto skupinou žiakov a ako vnímať ich možnosti k
vykonávaniu telovýchovnej a športovej činnosti, vrátane účasti na
integrovanom vyučovaní. Zabezpečenie adekvátnej formy vyučovania
znamená pre žiaka so zdravotným znevýhodnením zdravotný,
edukologický a sociálny dosah nielen počas absolvovania základného
vzdelávania, ale aj v ďalšom živote uplatnením nadobudnutých
kompetencií (Labudová, 2009).
Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia, pod ktorým sa vníma
prostredie znevýhodnené chudobou, kultúrou alebo tradíciou etnika,
regiónu a pod., má výrazne odlišný, od štandardného vývinu, telesný,
psychický a sociálny vývin. Znamená to, že sa v znevýhodnenom
prostredí nedostatočne stimulujú mentálne, vôľové a emocionálne
vlastnosti žiaka, nedochádza k plnohodnotnej stimulácii procesu
socializácie, k primeraným podnetom na rozvoj osobnosti, ale naopak ku
kultúrnej deprivácii, k deformáciám citového rozvoja. Treba uviesť, že
jedným z dominujúcich sociálne znevýhodnených prostredí je pre žiaka
rodina. Ide o rodinu, ktorá má príjem najviac vo výške životného minima,
je jej poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi, alebo sa jedná o rodinu, v
ktorej aspoň jeden z rodičov patrí do skupiny znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie (Telesná výchova, 2009).
Znevýhodnené prostredie je viazané na zhodnotenie chýbajúceho
aspoň ukončeného základného vzdelania u jedného z rodičov, ako aj na
neštandardné bytové a hygienické podmienky života žiaka v danej
rodine. Aj takémuto žiakovi je potrebné poskytovať úspešné a
plnohodnotné vzdelávanie, ktoré je naviazané na zlepšenie
komunikačných schopností, hygienických návykov, na antidiskrimináciu v
šírke a obsahu aktivít, ktoré ponúka škola, na poskytovanie špecifických
podmienok edukácie a celkového rozvoja mimoškolskej činnosti.
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5.1.2 Charakteristika vybraných porúch zdravia
Medzi poruchami aktivačnej úrovne jednotlivca sa vyskytujú
hyperkinetické poruchy, ktoré sa v rámci školského vyučovania nazývajú
ako vývojové poruchy správania a zaraďujú sa medzi poruchy zdravia,
resp. zdravotné postihnutia.
Spolu s prejavom aktivity charakteru
hyperaktivita alebo hypoaktivita sú charakterizované aj s pridruženými
poruchami pozornosti. Donedávna sa na ich označenie používal termín
LMD (ľahká mozgová dysfunkcia), alebo išlo o LDE (ľahká detská
encefalopatia). V súčasnosti všetky poruchy pozornosti s hyperaktivitou
nesú označenie ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
s poruchou v oblasti
kognitívnych a percepčno-motorických funkcií,
s problémom regulácie afektov, emotívnosti, sociálneho prispôsobenia
sa.
Pri pohybovej činnosti sa prejavuje problém so samostatnou prácou,
krátkodobou výdržou pri jednej činnosti, nízkou pozornosťou pri hre,
prácou s chybami, vyhýbaniu sa angažovanosti, s nadmerným
rozptyľovaním sa vonkajšími podmienkami. Je možné pozorovať
pohybovú neobratnosť žiaka, nešikovnosť, zaostávanie v cvičení na
telesnej a športovej výchove, je evidentná porucha jemnej motoriky (čo
ovplyvňuje napr. hru s loptou), zabúdanie, nesústredenie sa. Cieľom
vyučovania bude aktivizovať ochabnuté svalové skupiny a zlepšovať
pohybovú koordináciu.
Pri reedukácii detí a adolescentov trpiacich duševnými poruchami
sa poskytuje variabilne trvajúca zdravotnícka starostlivosť, ku ktorej patrí
pohybová terapia. Má vysoký emocionálny náboj, poskytuje vzrušenie,
ktoré je potrebné pre citovú stránku osoby. Nitrai (2008) potvrdil pozitívny
dosah cvičení a športu na deti s ADHD. Zo súboru 103 pacientov detskej
psychiatrickej liečebne vyjadrilo 93 % z nich, že majú veľmi kladný vzťah
k športovým aktivitám. Pohybová terapia bola pre nich veľmi obľúbenou
činnosťou, u chlapcov dominovali medzi obľúbenými futbal, posilňovanie,
basketbal a plávanie, u dievčat plávanie, stolný tenis, futbal
a gymnastika. Relaxačné cvičenia vytvárajú príležitosť na zmiernenie
impulzívnosti, aplikáciou pohybových hier sa rozvíja sebadisciplína,
pozitívne sa ovplyvňujú poruchy správania a emocionálna labilita. Učiteľ
telesnej a športovej výchovy alebo vychovávateľ pristupuje k jednotlivcom
s láskavosťou, vyhýba sa zaraďovaniu súťažných športov a hier. Počas
tréningového procesu športovca často povzbudzuje, upokojuje, využíva
vhodné metódy kontroly správnosti cvičenia, neprerušené cvičenie je
v rozsahu 10 – 15 minút popretkávané relaxačnou prestávkou.
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Z pohľadu výskytu metabolických oslabení dnešných detí je snaha
realizovať programy vedúce k teoretickému a praktickému osvojeniu si
zdravého životného štýlu. V súvislosti s obezitou by sa mali aktivity
viazať na Národný program prevencie obezity (www.bezpre.sk).
Problémom už u detí v najmladšom vekovom období je výskyt
porúch funkcie svalov. Kostrové svalstvo
(priečne pruhované) je
ovládané vôľou človeka a pozostáva zo svalov posturálnych, ktoré
zabezpečujú polohu tela v priestore voči zmenám gravitácie, a teda
takmer stále musia byť v určitom napätí, čo prináša zmenu ich funkcie a
to skracovanie svalu. Skrátenie svalu, resp. zvýšenie jeho napätia je
stav, pri ktorom najmä sval posturálny v pokoji nedosahuje svoju
normálnu dĺžku. Pri pomalom vyťahovaní nedovolí dosiahnuť plný
fyziologický rozsah pohybu v kĺbe, má zmenenú elasticitu tkaniva,
zvýšenú východiskovú tuhosť. Antagonista skráteného svalu je obyčajne
oslabený sval a tým je aj vyradený často z aktívneho zapájania sa
do pohybovej činnosti. Toto sú svaly fázické, ktoré pohybujú jednotlivým
časťmi tela a pri koordinačných činnostich oslabujú. Oslabené svaly
prechádzajú až do štádia trvalého predĺženia svalovej fascie.
Obrázok 56
Horný skrížený syndróm

Dolný skrížený syndróm

poznámka: obrázky sú z publikácie Hošková a Matoušová (2003)
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Svalová dysbalancia v oblasti hlavy, krku a hornej časti trupu sa
nazýva horný skrížený syndróm (obrázok 56). Vonkajším prejavom je
predsunutá hlava, preťažená horná časť krčnej chrbtice, zväčšenie krčnej
lordózy, zdvihnuté plecia, guľaté plecia s rotáciou lopatiek. Významnú
úlohu pri jeho odstraňovaní zohráva cvičenie so sústredením na
komplexnejšiu úpravu funkcie jednotlivých svalov.
Svalová dysbalancia v oblasti panvy a dolnej časti trupu sa nazýva
dolný skrížený syndróm (obrázok 56), výsledkom čoho je zväčšenie
driekovej lordózy, nesprávna rotácia panvy, flexčné postavenie
v stehnovom kĺbe, nesprávna technika kroku so súčasným zväčšením
lordózy a zvýšenej pohyblivosti lumbosakrálnej časti chrbtice.
Dôsledky vzniku a zmenenej činnosti a funkcie skrátených a
oslabených svalov (svalovej nerovnováhy) sa prejavia :
•
•
•
•
•
•
•
•

narušením vzťahu medzi kĺbom a príslušnými svalmi,
urýchľovaním degeneratívnych zmien v kĺboch, preťažením šliach,
obmedzením možností na optimálny rozvoj zdatnosti,
preťažením kĺbovej chrupavky,
na funkčnej prestavbe kĺbov,
v neekonomickosti pohybu, zmenou techniky základnej lokomócie,
vo zvýšenej citlivosti na zranenie,
porušenou statikou chrbtice, nepriaznivými zmenami v polohovej
dynamike pohybového ústrojenstva, neekonomickým priebehom
pohybu.

Základom pre
posudzovanie porúch a chýb držania tela je
hodnotenie návyku správneho držania tela. Ku komponentom držania
tela patrí (obrázok 57):
a) postavenie hlavy, rovina pohľadu očí,
b) esovité zakrivenie chrbtice, (krčná lordóza, hrudná kyfóza, drieková
lordóza, krížová kyfóza),
c) poloha panvy (každá jej zmena má priamy vplyv na zakrivenie
chrbtice),
d) postavenie dolných končatín.
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Pri správnom držaní tela sa chrbtica drží
vzpriamene, má zachované fyziologické dvojité
esovité zakrivenie
a najmä svaly trupu
a dolných končatín sú v trvalom napätí, čiže
v izometrickom sťahu.

Obrázok 57

Obrázok 58

Správne držanie tela pohľadom zboku Držanie tela pohľadom zozadu
(s miernym vybočením osi krku)
Podľa zmeny ťažiska tela sa mení aj aktivita jednotlivých svalových
skupín. Pri pohľade zozadu je chrbtica rovná, totožná s osou tela a obe
polovice tela sú symetrické, plecia, lopatky, boky sú rovnako vysoko na
pravej ako na ľavej strane (obrázok 58).
Nesprávne (chybné) držanie tela je charakteristické výskytom
rôznych odchýlok prechodného charakteru (ak sú trvalého charakteru,
jedná sa o deformácie v oblasti štruktúry chrbtice, kĺbov, svalov a väzív),
ktoré narúšajú optimálnu vertikálnu os tela. Pohľadom zozadu sa
identifikuje odklon osi hlavy od osi tela, nerovnaká výška pliec,
vybočenie línie chrbtice od vertikálnej osi tela. Pri pohľade zboku vidieť
hlavu v predklone, zvýšené zakrivenie v hrudnej časti chrbtice,
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predsunuté lopatky, vysunutú brušnú stenu, prehnutie v drieku. Príčiny
chybného držania tela sú v samotnom organizme, v jeho vnútorných
predpokladoch, vo svalovom oslabení, pri obezite, po úraze, nesprávnej
výžive, chybnom dýchacom stereotype a pod.
Pri predozadných odchýlkach na chrbtici ide o jej zmenu
fyziologického tvaru, charakteru zväčšeného alebo zmenšeného
zakrivenia sprevádzanú porušenou funkciou svalov, pohyblivosti chrbtice,
trupu a panvy. Uvedené oslabenia znižujú statickú a dynamickú funkciu
chrbtice, obmedzujú rozsah pohybu. Pri guľatom chrbte sa sústredí
umiestnenie pohybu do medzilopatkovej oblasti a prostredníctvom
predĺženia prsných svalov a skrátenia medzilopatkových svalov sa
vytvárajú podmienky na úpravu celkového držania tela.
Bočné odchýlky chrbtice nesú názov skoliotické držanie tela
(zafixované chyby so štrukturálnymi zmenami sú skoliózy). Obsahom
vyučovacej hodiny sú cvičenia na symetricky rozvoj svalov pravej a ľavej
časti tela, uvoľňovanie chrbtice v jednotlivých segmentoch.
Choroby dýchacích ciest sú akútne, recidivujúce a chronické
a prejavujú sa u žiaka viacerými príznakmi, ako je kašeľ, zmena pulzovej
frekvencie, rýchlosť a hĺbka dýchania, vytekanie sekrétu z nosa, sťažené
dýchanie. Môže sa jednať o stavy po zápaloch prínosných dutín,
priedušnice a priedušiek, ochorenia alergického pôvodu (alergická
nádcha, priedušková astma). Obmedzenie pohybovej činnosti sa
prejavuje nepriaznivo v telesnom rozvoji, v zhoršenej adaptácii na
zaťaženie, zníženej pohybovej výkonnosti aj v oslabovaní psychickej
zdatnosti. Cieľom vyučovacej hodiny je realizovať tréning dýchania,
upraviť dýchací stereotyp, zdokonaľovať hrudné a bránicové dýchanie,
kontrolovať plné a pravidelné dýchanie, prehĺbený vdych a výdych
(Labudová a kol. 2010).

5.1.3 Zdravotná telesná výchova
Predmetom záujmu vyučovania zdravotnej telesnej výchovy sú žiaci
III. zdravotnej skupiny, u ktorých sa vyskytuje nejaké zdravotné
oslabenie, teda ide o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. Pred začatím organizácie vyučovania školskej telesnej a
športovej výchovy a zabezpečenia vyučovacej skupiny zdravotnej
telesnej výchovy, resp. integrovanej telesnej a športovej výchovy
môžu byť položené viaceré otázky. Čo je to vlastne porucha zdravia,
zdravotné oslabenie alebo zdravotné postihnutie? Ako je vhodné
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a možné chápať tento pojem v afinite na požadované úlohy edukácie?
Aké sú podmienky na realizáciu vyučovania a účasť žiaka III. zdravotnej
skupiny na ňom? Myšlienky a chápanie učiteľa telesnej a športovej
výchovy a riaditeľa školy je spočiatku determinované
niekoľkými
aspektmi, akými sú napríklad: osobný názor na žiaka s oslabením, postoj
k nemu, charakter osobného konania učiteľa vo vzťahu k žiakovi so
zdravotnými problémami.
Súčasne nastávajú aj určité očakávania, na základe uvedomenia si
problematiky zmeneného zdravotného stavu žiaka, vlastného vnímania
svojej pozície v procese edukácie, prípadne osobného zhodnotenia
potrebných kompetencií na manažovanie takéhoto procesu. V prípade
zdravého žiaka sa predpokladá, že tento je pohybovo zručný, optimálne
vzhľadom na svoj vek aj telesne pripravený plniť štandardy, či
prezentovať dobrý pohybový výkon. Je tu ale žiak so zdravotnou
poruchou, a preto je potrebné spraviť korekcie v našom očakávaní, v
požiadavkách a vnímaní žiaka. Očakávanie sa musí naplniť, pretože ono
ovplyvňuje proces napredujúci k výsledku. Aj v tomto prípade do centra
pozornosti je potrebné postaviť proces normalizácie vnímania,
očakávania, integráciu a poskytnutie vhodných edukačných a životných
podmienok.
V školách je potrebné uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie
a segregácie (Pedagogicko-organizačné pokyny, 2012). Ide o elimináciu
priestorových, organizačných, fyzických, personálnych, sociálnych
nežiaducich javov. A na druhej strane o podporu snáh prijímať a
zaraďovať žiakov so ŠVVP do bežných škôl. Nie vždy však môžeme
konštatovať, že všetci takýto žiaci majú možnosť absolvovať povinné
vzdelávanie v predmete telesná a športová výchova, resp. zdravotná
telesná výchova. Pri analýze telesnej a športovej výchovy v základných
školách sa zistilo, že iba na 14% z nich bolo oddelenie zdravotnej
telesnej výchovy, iba jedna škola ponúkala integrovanú telesnú výchovu
(Labudová, 2008). Pri analýze vyučovania školskej telesnej výchovy
Labudová (2003) zistila, že oddelenia zdravotnej telesnej výchovy
nedostali priestor v školách a 89 % základných a 65 % špeciálnych škôl
neplní úlohy zdravotnej telesnej výchovy, dokonca až na 26 %
sledovaných školách nevedia, čo je to zdravotná telesná výchova, resp.
49 % žiakov špeciálnych škôl malo telesnú výchovu s úľavou.
Z pohľadu žiaka môžeme konštatovať, že najčastejším motívom pre
žiakov so zdravotným oslabením k účasti na telesnej a športovej výchove
je zdravie, ktoré dominuje spomedzi iných motívov viac u dievčat ako u
chlapcov (tabuľka 11). Naopak radosť a zábava ako motív bola
podporená viac u chlapcov. Dievčatá zvýraznili význam estetickej funkcie
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prostredia, v ktorom sa uskutočňuje pohyb, chlapci zase zvýraznili
možnosti osobného rozvoja. Sociálne aspekty a vyzdvihnutie sociálnej
funkcie pohybu nepatrilo medzi významné motivačné činitele.
Tabuľka 11
Motívy žiakov so zdravotným oslabením k účasti na telesnej výchove (v %)

Motívy

ZŠ

ZŠ

Dievčatá

Chlapci

Zdravie

56

46

Radosť, zábava

30

39

Sociálne prostredie

1

0

Sociálne uznanie

0,5

1

Osobný rozvoj

0

7

Estetika prostredia

4

0

Iné

8,5

7

Poznámka: ZŠ – základná škola,
Podobne sme zisťovali, aké sú dôvody neúčasti chlapcov a dievčat
so zdravotným oslabením v telesnej výchove a športe (tabuľka 12). Kým
u dievčat dominujúcim boli problémy s transportom a dostupnosťou na
športoviská, u chlapcov s prekvapením to bol návrh lekára o zákaze
športovania.
Zdravotná telesná výchova je určená pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, u ktorých sa prejavuje určitá porucha
zdravia trvalého alebo prechodného charakteru. Oddelenie zdravotnej
telesnej výchovy zriadi riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade
pri najnižšom počte 10 žiakov, pričom najvyšší počet je 12. Ak
vyučovanie zdravotnej telesnej výchovy na škole nie je, „žiaci sa
čiastočne alebo úplne oslobodia od vyučovania telesnej výchovy”
(Školský zákon, 2008). Tento postup sa zdá pedagogicky a humánne
neprijateľným, pretože pre organizačne nedoriešené problémy by sa
nemal žiak oslobodiť od povinného vyučovania. Dnes sa naskytá
možnosť jeho účasti v rámci integrovanej telesnej a športovej výchovy.
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Tabuľka 12
Dôvody neúčasti v telesnej výchove a športe (v %)
ZŠ

ZŠ

Dievčatá

Chlapci

Problémy s transportom

56

1

Nedostupnosť športovísk

30

6

Chýba športový klub

1

8

Neželá si to okolie

0,5

5

Zákaz športovať od lekára

4,0

65

Iné

8,5

15

Dôvody neúčasti

Pri analýze Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED 1, ISCED 2)
v predmete telesná a športová výchova sa v časti „Proces” uvádza, že
„na školách, ktoré majú vyhovujúce podmienky na vytváranie
špecializovaných oddelení pre žiakov so zdravotným oslabením, sa
odporúča realizovať samostatné povinné hodiny zdravotnej telesnej
výchovy”. Obsah takéhoto segregovaného vyučovania sa realizuje podľa
samostatných učebných osnov (Zdravotná telesná výchova, 2003) a s
výberom podľa druhu zdravotného znevýhodnenia (Vzdelávací program
pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, 2009, Vzdelávací program
pre žiakov s poruchami správania, 2009, Vzdelávací program pre žiakov
s poruchami sluchu, 2011 a pod.).
Zdravotná telesná výchova je forma školskej telesnej a športovej
výchovy, ktorej špeciálnosť je vyjadrená (Labudová, 2000):
1. Prítomnosťou žiaka so zdravotným oslabením, resp. žiaka so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami, žiaka III. zdravotnej
skupiny.
2. Cieľmi, ktorými sa pôsobí komplexne na žiaka v afinite na danú
poruchu zdravia.
3. Cieľom povinného vyučovania zdravotnej telesnej výchovy je
odstránenie zdravotného oslabenia u žiaka s dočasnou poruchou
alebo s prechodnými nefixovanými chybami, s perspektívou

TŠV žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

308

preradenia žiaka do bežnej vyučovacej hodiny telesnej a športovej
výchovy, zníženie stupňa zdravotného oslabenia, stabilizovanie
prejavov zdravotnej poruchy pri trvalých zdravotných oslabeniach
alebo postihnutiach a poskytnutie vhodnej telovýchovnej a športovej
činnosti na udržanie dobrej kondície (Labudová, 2003), prevencia
pred vznikom sekundárnych zdravotných oslabení, podpora
všeobecného a špeciálneho pohybového rozvoja žiaka, úprava
a rozvoj jeho pohybovej a športovej výkonnosti, špecifické pôsobenie
na rozvoj osobnosti, socializácie žiaka so ŠVVP.
4. Špeciálnym edukačným programom, prispôsobeným vo vzťahu k
jednotlivým druhom zdravotných porúch.
5. Uplatňovaním špecifických podmienok, metód a prostriedkov vo
vyučovaní, využívaním kompenzačných pomôcok (zrakové, sluchové
pomôcky, psychomotorické náčinie, invalidný vozík, protézy a pod.).
6. Riadiacim činiteľom, ktorým je učiteľ zdravotnej telesnej výchovy so
svojimi rozvíjanými a osvojovanými
kompetenciami, ktorými
preukazuje schopnosť demonštrovať kvalitu získaného vzdelania
v poznávacích a praktických situáciách.
Medzi viacerými predmetovými kompetenciami je možné spomenúť:
•
•
•
•
•
•
•
•

nadobudnúť praktické skúsenosti z vedenia vyučovacích hodín
žiakov so zdravotným oslabením a jednotlivých cielených
pohybových činností,
byť schopný zostavovať pohybový obsah v časti špecifických cvičení
pre jednotlivé druhy zdravotných porúch a aj ho realizovať,
nevytvárať počas vyučovania bariéry medzi zdravotným oslabením,
vekom, sociálnym zaradením žiaka,
mať zodpovednosť za úspešnú realizáciu vyučovania zdravotnej
telesnej výchovy, resp. integrovanej telesnej a športovej výchovy,
byť schopný v pedagogickej práci využívať rôzne zdroje informácií
o žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
vedieť využívať rôzne druhy komunikácie počas vyučovania telesnej
výchovy so zdravotne oslabeným žiakom,
mať schopnosť nájsť žiakovi so zdravotným oslabením miesto
v kolektíve triedy, v spoločnosti a vedieť kooperatívne riešiť vzniknuté
problémy,
byť schopný realizovať vyučovanie v súlade s výkonovým
štandardom vyučovacieho procesu telesnej a športovej výchovy
(zdravotnej telesnej výchovy, integrovanej telesnej a športovej
výchovy).

Pri koncipovaní špeciálneho obsahu a tvorbe učebných osnov
Zdravotná telesná výchova (2003) sa učivo usmernilo do 12 základných
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skupín oslabení s viacerými podskupinami, pre ktoré sú spracované
odporúčané špeciálne činnosti spolu s poukázaním na nevhodné aktivity:
A. poruchy zraku – slabozrakosť, nevidomosť,
B. poruchy sluchu – hluchota, nedoslýchavosť,
C. poruchy dolných končatín – mobilní žiaci, imobilní žiaci,
D. poruchy horných končatín – tvarové zmeny, zmeny funkcie,
E. poruchy chrbtice – predozadné a bočné odchýlky, funkcie chrbtice,
F. poruchy srdcovo-cievnej sústavy,
G. poruchy dýchacej sústavy,
H. metabolické poruchy – obezita, cukrovka, dna,
I. poruchy tráviacej sústavy,
J. nervové a psychické poruchy,
K. intelektové poruchy,
L. gynekologické poruchy.
V obsahu vyučovania zdravotnej telesnej výchovy využívame
predovšetkým komplex tzv. špeciálneho obsahu. Je to súbor
zdravotných cvičení, zdravotne orientovaných činností, vyrovnávacích
cvičení a iných činností, ktoré komplexne podporujú rozvoj motoriky
žiaka, úpravu funkcie oslabených orgánov, skvalitňovanie zdravotného
stavu, sebaobsluhu a rozvoj osobnosti (Labudová, 2007). Špeciálny
obsah je rozložený do 4 skupín cvičení a činností:
•
•
•
•

špecifických na úpravu oslabenia,
na nácvik správneho držania tela,
relaxačných,
dýchacích.

Pri triedení špecifických cvičení na úpravu daného oslabenia sa
vyčleňujú cvičenia, ktoré pozostávajú z činností s prevažujúcim účinkom
uvoľňovacím, predlžovacím, posilňujúcim, skracovacím, stabilizujúcim a
stimulujúcim.
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Uvoľňovanie svalového napätia sa realizuje na základe pravidla, že:
•

lepšie uvoľnenie je s výdychom a s pohľadom očí smerom dole, po
ukončení cvičenia (komplexu cvičení) sa pravidelne venuje pozornosť
uvoľneniu svalového napätia, pričom sval musí byť v teple.

Metodické poznámky k predĺžovaniu svalov (Kopřivová,2004):
•
•
•

•
•

predlžujeme iba svaly, ktoré sú skrátené, alebo majú tendenciu sa
skracovať,
predlžujeme svaly iba vtedy, ak sú dostatočne zahriate a uvoľnené,
zvolíme také špecifické cvičenie, ktoré je v najstabilnejšej polohe,
najpohodlnejšej, ktoré rešpektuje
anatomické, fyziologické
zákonitosti (to znamená, že je odľahčený úpon svalu a možnosť
predlžovania svalu v smere svalových vlákien),
pri predlžovaní svalov nemala by sa cítiť bolesť, iba vnímať pocit
tepla a uvoľnenia,
cvičenia na predlžovanie svalov by sa mali vykonávať pravidelne
každý deň (po 48 hodinách sa sval opäť skracuje).

Metodické poznámky k posilňovaniu svalov:
•

posilňovacie cvičenia vyberáme skôr charakteru dynamického,
v koordinácii s dýchaním,
odstrániť negatívne pôsobenie antagonistov cvičeniami na predĺženie
svalov (najskôr predĺžiť prsné svaly a až potom posilňovať
medzilopatkové svaly),
oslabené svaly pred posilňovaním aktivovať v koordinácii
s dýchaním,
posilňovať najprv s vlastným telom, hmotnosťou končatiny a až
potom využiť pomôcky, náčinie, náradie,
účinok posilňovania sa dosiahne vhodnou polohou na cvičenie,
excentrickou koncentráciou, s pohľadom očí dohora, zvyšovaním
odporu.

Cvičenia s účinkom na skracovanie väzivových svalových štruktúr
vychádzajú z princípu existencie antagonistických predlžených svalov,
využívajú sa základné cvičebné polohy a pohyby jednotlivých častí tela s
posilňovacím aspektom.
Cvičenia s účinkom stabilizujúcim podporujú spomaľovanie činnosti
vnútorných orgánov a nervovej sústavy, cvičenia s účinkom stimulujúcim
podporujú urýchlenie činnosti vnútorných orgánov a aktivitu nervovej
sústavy.
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Tieto špecifické cvičenia sa vykonávajú s rešpektovaním didaktických
zásad a metodických pokynov:
•
•
•
•

cvičiť pomaly v koordinácii s dýchaním,
najprv sa uvoľňujú kĺby, svalové napätie, potom sa predlžujú
skrátené svaly a napokon posilňujú oslabené svaly. Po tomto
komplexe je vhodné opäť uvoľniť svalové napätie,
zaraďovať vhodný počet opakovaní cvičení na splnenie
fyziologického účinku,
dbať na správnu techniku vykonávaných cvičení pohybového
ústrojenstva, neekonomickým priebehom pohybu.

Cvičenia na nácvik správneho držania tela spolu s odstraňovaním
už vzniknutých odchýlok od správneho držania tela je súčasťou každej
vyučovacej jednotky, pretože mnohé zdravotné oslabenia majú primárne
alebo sekundárne vytvárané chyby a odchýlky v tomto návyku.
Držanie tela je výslednicou určitého tvaru a funkcie chrbtice, práce
najmä posturálnych svalov a posturálnych reflexov. Je sprievodným
znakom každej činnosti a samo o sebe je činnosťou, pohybovým
návykom, ktorý vieme z veľkej časti ovládať svojou vôľou. Do činnosti na
udržaní držania tela sa zapájajú vrodené dispozície, telesné
predpoklady, vplyv prostredia, duševný stav a sociálne vzťahy. Výchova
k správnemu držaniu tela sa chápe nielen ako proces držania tela
v pokojovej pozícii, ale ako výchova schopnosti riešiť aj nastolené
pohybové úlohy každodenného života v škole, doma, v práci (sedieť,
ležať, učiť sa, behať, skákať, kresliť, variť a pod.). Vzpriamené držanie
tela je pre človeka typickým prejavom a reprezentuje celú jeho osobnosť.
Odráža stav a pohotovosť celého organizmu prispôsobiť sa životným
podmienkam.
Pri upevňovaní návyku správneho držania tela a pri korekcii chýb
držania tela cvičeniami sa venuje pozornosť:
•

•
•
•

predĺženiu vertikálnej osi tela spolu s predĺžením svalstva trupu,
uvoľnením šijových svalov a svalov drieku na mobilizáciu celej
chrbtice s využitím základných východiskových polôh na cvičenie
(ľah vzadu, ľah vpredu, ľah na boku, sed skrížny skrčmo, sed priamy,
vzpor kľačmo, kľak, stoj),
vertikalizácií osi tela od vrcholu hlavy po vnútorné členky spolu
s cvičeniami s účinkom uvoľňovacím, predlžovacím, bez rotácie
a flexie,
symetrii vývoja, tvaru a rozvoja pravej a ľavej časti tela,
aktivizácii pletenca pliec s činnosťami predlžujúcimi prsné svaly,
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zlepšením pružnosti hrudníka a postavenia lopatiek uvoľňujúcimi
pohyblivosť ramenného kĺbu,
úprave postavenia
panvy vlastnou
aktivitou
s uvoľnením
štvorhranného driekového svalu so sťahom brušných a sedacích
svalov,
funkčnej úprave stavu posturálnych svalov s dodržaním symetrie
a kompenzácie,
zaťažovania antagonistov,
pravidelnému a plnému dýchaniu so zapojením hlavných
a pomocných dýchacích svalov.

Úprava a zdokonaľovanie návyku správneho držania tela sa
uskutočňuje osvojovaním si zaujatia nielen správnych východiskových
polôh na cvičenie, ale aj správnych „pracovných polôh“, najmä
uvedomovaním si a nácvikom správneho sedenia, nosenia školských
aktoviek a pod.
Metodické poznámky: ukázať a vysvetliť správnu a nesprávnu
„pracovnú polohu“ sed, miesto na sedenie, osvojiť si zásady správneho
sedu, určiť žiakmi typ polohy tela v sede, ktorú zaujali, objasniť chyby
polohy a upozorniť na možné dôsledky nepriaznivej polohy na oslabenia
držania tela, poruchy chrbtice a svalov.
Je možné spraviť analýzu držania tela (Labudová, Vajcziková, 2009)
napríklad na základe kritérií ohodnotenia podľa tabuľky klasifikácie
držania tela (tabuľka 13)
Relaxačné cvičenia podporujú svalové, duševné, kĺbové uvoľnenie.
Vykonávajú sa spolu s dýchaním a najmä s predlžovaním výdychu
dochádza k lepšiemu uvoľneniu. Navodzovanie uvoľnenia je lokálne
alebo totálne a to vo vhodnom prostredí (tichšie, tmavšie, vhodná
relaxačná poloha, hlas cvičiteľa) s využitím:
•
•
•
•
•
•

emočných prejavov (smiech, krik, plač a pod.),
vibráciami (trasenie tela, kmihanie, kmitanie, vydávanie tónov,
počúvanie hudby a pod.),
dotykom (masáž, pohybom paže po podložke a pod.),
pôsobením gravitácie (využitie hmotnosti tela – pád voľnej končatiny
zo vzpaženia, zo sedu uvoľnený pád do ľahu a pod.),
kontrastu pohybu (po maximálnej kontrakcii nastúpi ľahšie
maximálne uvoľnenie),
využitím metód komplexnej relaxácie (Jacobsonova metóda,
Schulzov autogénny tréning a pod.),

Priamo, krk
vytiahnutý

Plochý
chrbát
Plochý

Vpadnutý

Naklonená vpred, 7.
krčný stavec
vystúpený

Guľatý
chrbát

Spustené

Vpred hore

Asymetria,
jednonižšie

Asymetria
rebrových
oblúkov

úklon na jednu
stranu

Skoliotické

Krídielkovité

Dolné uhly
odstávajú

Asymetria
jedno nižšie

Odstávajú

Asymetria,
predsunuté

Vpadnutý,
veľmi plochý

Značný predklon

Chybné

Odstávajú

Asymetrické,
vpredu

Predklon

Oslabené

Neodstávajú

Vzad,
v rovnakej
výške

Plochý

Trochu predklon
a záklon hlavy

Dobré

Vypnutý

Lopatky

Plecia

Mierne
odstávajú

Vzpriamená

Výborné

Hrudník

Ľahko
Trochu vpred,
sploštelý,
nesúmernosť
menej vznosný

Hlava

Stupeň
držania tela

Vertikálna

Os tela

Fyziologické

Zakrivenie
chrbtice

Vtiahnuté

Vysunuté
vpred

Vertikálna

Značne
porušená

Vybočená

Značne
porušená

Veľmi
oslabené,
vysunuté

Vysunuté
vpred

Lomená

Chabé,
uvoľnené

Nedostatočné

Zvýraznené

Oblúk do boku

Veľké alebo
malé

Zväčšené,
sploštené

Vtiahnuté len
Zvýraznené,
Zošikmená
čiastočne
alebo oploštelé

Vtiahnuté,
ploché

Brucho
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Tabuľka 13
Klasifikácia držania tela (jednotlivé príznaky)
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•

pôsobením sociálnych
spoločnosti).

podnetov

(vzájomný kontakt,

314
pobyt

v

Dýchacie cvičenia tvoria súčasť každej vyučovacej hodiny
zdravotnej telesnej výchovy, pričom využívame základné a špeciálne
dýchacie cvičenia, ktoré sa vykonávajú v polohách alebo pri pohybe. Ich
zaraďovanie do obsahu nie je len z hľadiska úpravy daného oslabenia,
ale majú význam:
•
•
•
•

metabolický: podporujú premenu látok a energie, zabezpečujú
oxidatívne procesy,
mechanický: zlepšujú prácu dýchacích svalov, bránice, pôsobia na
krvné cievy, peristaltiku a pod.,
formatívny: zlepšujú funkciu hrudníka, svalov na hrudníku, brucha
a panvového dna, stálosť psychiky,
regulačný: spôsobujú zmenu dráždivosti kostrových svalov pri
vdychu, menej podráždení pri výdychu.

Na plnení cieľa vyučovania zdravotnej telesnej výchovy sa okrem
špeciálnych cvičení podieľajú ďalšie telovýchovné a športové činnosti
kompletizujúce pohybový rozvoj žiaka so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Medzi skupiny pohybových činností, ktoré majú
dominujúci efekt na zlepšovanie stavu zdravia, patria základné telesné
cvičenia, ktoré by mali byť vykonávané technicky správne (základná
lokomócia, poradové cvičenia,
cvičenia základnej gymnastiky bez
náčinia a s náčiním, jednotlivé východiskové polohy na cvičenie, atď.)
Tvoria pohybový základ, na ktorý nadväzuje učenie a opakovanie
špeciálnych pohybových návykov, športových zručností a rozvoj
všeobecných a špeciálnych pohybových schopností. Je vhodné
uplatniť športové činnosti podporujúce socializáciu, činnosti na rozvoj
sociálneho zdravia alebo rytmicko-tanečné športy (Labudová, Nemček,
Kraček, 2012).
Skupiny telovýchovných činností odporúčaných
tematických celkov, vybraných športov, resp. elementov zo športových
disciplín, ktoré môžu intenzívnejšie pôsobiť
na ovplyvňovanie
zdravotného stavu a porúch zdravia človeka, sú orientované na
vytvorenie bázy pre denný pohybový režim žiaka, prípadne na jeho
budúce športové zameranie.
Súčasťou obsahu vyučovania sú teoretické poznatky, ktoré
pomáhajú rozširovať vzdelanie žiaka z oblasti osobnej hygieny, zásad
starostlivosti o vlastné zdravie, o držaní tela a pracovnej polohe,
o možnostiach zaťažovania pohybom, o poznaní svojho zdravotného
oslabenia a možnostiach všeobecného rozvoja pohybovej výkonnosti.
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Povinná vyučovacia hodina zdravotnej telesnej výchovy sa
uskutočňuje pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v rozsahu
2 x týždenne po 45 minút (prípadne s ďalšou hodinou dotovanou zo
školského vzdelávacieho programu). Niektoré jej charakteristiky:
•
•
•
•

•

vyučovacia skupina má 10 – 12 žiakov, keď je počet menší ako 8,
skupina sa zruší,
ak je v skupine imobilný žiak, žiak s ťažkou zrakovou poruchou alebo
s kombinovanými chybami, znižuje sa počet žiakov v skupine,
ak sa počet žiakov v skupine nezníži, vyučovanie riadi aj druhý učiteľ,
prípadne asistent učiteľa,
skupina žiakov môže byť homogénna vo vzťahu k druhu zdravotného
oslabenia (oslabenia orgánov opory a pohybu, zmyslové oslabenia
a pod.), alebo môže byť zostavená zo žiakov s rôznym druhom
oslabenia, podľa lokality zdravotnej poruchy (oslabenie na trupe, na
dolných končatinách a pod.), podľa aktuálnej funkčnej pripravenosti
žiaka,
každá vyučovacia hodina má stanovený výchovný, vzdelávací,
vyrovnávací, sociálny a zdravotný cieľ v súlade s daným druhom
zdravotného znevýhodnenia žiakov.

Tabuľka 14
Názor rodičov na význam športu pre deti s oslabením (v %)
Názor na význam športu

Veľký

Možno

Spolu

Radosť z pohybu

16

78

94

Sociálny kontakt s inými deťmi

34

55

89

Zlepšenie schopností

39

28

67

Spoločenské uznanie

40

30

70

Upevnenie vzťahu rodič – dieťa

12

38

50

Naučí sa pravidlá športu

28

39

67

Pri zisťovaní názoru rodičov, prečo by mali deti so zdravotným
oslabením športovať, bola zaevidovaná najčastejšia odpoveď charakteru:
pre získanie spoločenského uznania (tabuľka 14). Pri výbere odpovedi s
voľbou, “že možno má význam”, najpočetnejšie sa ukázala radosť z
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pohybu (78% rodičov). Menej zvýraznili ďalší aspekt, že podporujú šport,
lebo deti sa naučia pravidlá športového odvetvia (67%), dieťa bude
pripravené na bezpečnejší pohyb (63%), rozšíri si pohybové možnosti
(67%), šport sa stane dôležitou motiváciou (65%), športom sa pripraví na
budovanie kontaktov (61%).

Vyskúšajte sa:
1. Aký je vzťah medzi svalovou nerovnováhou a držaním tela?
2. Aká bude štruktúra vhodného pohybového programu pre svalovú
nerovnováhu?
3. Zostaviť prípravu na vyučovaciu hodinu zdravotnej telesnej výchovy
pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
4. Aké úlohy plní vyučovanie zdravotnej telesnej výchovy v základnej
škole?
5. Ako je možné zostaviť skupinu žiakov pre vyučovanie zdravotnej
telesnej výchovy?
6. Rozpracovať zdravotne orientovaný účinok vybraného cvičenia,
športovej činnosti.
7. Ako je charakterizovaný horný a dolný skrížený syndróm?
8. Ako je charakterizovaný žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami?
9. Charakterizujte štruktúru špeciálneho učiva zdravotnej telesnej
výchovy.
10. Akú funkciu vo vyučovaní plní učivo na nácvik správneho držania
tela?
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5.2 Integrované vyučovanie telesnej a športovej výchovy
5.2.1 Charakteristika procesu integrácie vo vzdelávaní
V prípade žiakov s poruchami zdravia (so zdravotným oslabením,
zdravotným postihnutím, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami)
sa edukačnými, ale aj špeciálno-pedagogickými
prostriedkami umožňuje ich včasné a najvhodnejšie zapojenie do
spoločnosti, spolu s vytváraním podmienok sebarealizácie a to tak, že sa
odstraňujú alebo zmierňujú následky postihnutia a súčasne ukazujú
možnosti “nového žitia”. Podľa miery zapojenia jednotlivca so zdravotným
alebo sociálnym znevýhodnením do školského a spoločenského života
Nocera (2001) uvádza štyri stupne socializácie:
Inferiorita: jednotlivci nie sú schopní pracovného a spoločenského
zaradenia. Sú úplne nesamostatní, odkázaní na starostlivosť iných,
najmä pri ťažkom telesnom postihnutí. A preto je potrebná pre nich
celoživotná ochranná starostlivosť. Tento stupeň je charakterizovaný
ako segregácia.
Utilita: pri tomto stupni sú možnosti rozvoja človeka so zdravotným
oslabením obmedzené, jeho zaradenie do spoločnosti sa môže realizovať
len za predpokladu celoživotnej ochrany a pomoci iných osôb.
Adaptácia: jednotlivec je schopný prispôsobiť sa spoločenskému
prostrediu za určitých podmienok alebo okolností. Nutné sú ohľady na
jeho individuálne vlastnosti, schopnosti a potreby.
Integrácia: najvyšší stupeň socializácie, úplné zapojenie a splynutie
človeka so zdravotným oslabením do spoločnosti zdravých ľudí. Žiak sa
stáva celkom nezávislý a samostatný a to vo vzdelaní, v pracovnom aj
spoločenskom prostredí .
Inklúzia - filozofiou spoločnosti pre ľudí s postihnutím je ”sociálna
inklúzia človeka” od narodenia, predškolského, školského vyučovania,
cez socializáciu a relevantnú technickú a edukačnú podporu, ktorá sa
rozvinie do celkovej životnej sociálnej inklúzie (Nocera, 2001).
Oproti problematike sociálna inklúzia stojí pojem sociálna exklúzia
(sociálne vylúčenie). Oba pojmy a tematika je v centre pozornosti agendy
sociálnej politiky krajín. Naša politika vychádza z európskej politiky
sociálneho začleňovania s cieľom postupného vytvárania inkluzívnej
spoločnosti a sociálnej súdržnosti (kohézie), kde by mal každý občan,
teda aj žiak so zdravotným a sociálnym znevýhodnením nadobúdať
schopnosť plnej participácie na živote a formovaní spoločnosti. Proces
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vývinu jednotlivca na sociálne komunikatívneho človeka má svoje
pravidlá a kroky (sociálna situácia, sociálne prostredie, sociálne
správanie, sociálne konanie), pričom sa využívajú rôzne mechanizmy na
skvalitňovanie prebiehajúceho procesu: imitácia, identifikácia, sugescia,
sociálne učenie (Nemček, Labudová a kol., 2008).
Na základe informácií MŠ SR bola v školskom roku 2009/2010
uskutočnená individuálna integrácia žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami na jednotlivých druhoch a stupňoch škôl
v rozdielnom počte (tabuľka 15). Najväčšie počty žiakov sa zaznamenali
v prípade vývinových porúch učenia, potom s mentálnym postihnutím,
integrovaných bolo 1 524 žiakov
s telesným postihnutím. Podľa
početnosti v niektorých poruchách to boli žiaci s poruchami správania, s
narušenou komunikačnou schopnosťou, s poruchami zraku, sluchu
a napokon so syndrómom autizmu (tabuľka 16).
Integrácia je súžitie intaktnej osoby so žiakom so zdravotným
a sociálnym znevýhodnením pri prijateľnej miere konfliktnosti
a bezprostredne súvisí s riešením problému emancipácie takýchto
žiakov. Možnosti integrácie sú interindividuálneho a intraindividuálneho
charakteru, pričom
miera integrácie je podmieňovaná mierou
rovnocennosti (samostatnosti, nezávislosti) postihnutého. Vonkajším
výrazom integrácie je partnerský vzťah, aktivita postihnutých, podstata
uplatniť sa (Labudová, a kol.,2011). Je dôležité, aby sa v procese
integrácie uplatňovalo mnoho aspektov filozoficko-etických, biologickozdravotných, psychologických a sociálne vzťahových, pedagogických,
kultúrnych, ergonomických, ekonomických, politických a právnych.
Integrácia je proces permanentného otvoreného a meniaceho sa stavu
Jesenský (1998), Požár (2006)
(inklúzie) – asimilácia a koadaptácia.

naznačujú dva druhy integrácie

Asimilácia je akceptovanie identity jednotlivca v spoločnosti a
zamietnutie
originálnej jeho identity (napr. žiak so zdravotným
oslabením je v bežnej škole, ale bez podpory, čo znamená falošnú
inklúziu, vozíčkar je prítomný na hodine telesnej a športovej výchovy, ale
je vylúčený zo všetkých pohybových činností, stáva sa iba divákom a
pod.). Hlavným problémom je vzťah nadradenosti a podradenosti,
stotožnenie minority s identitou majority. Pozitívnym zhodnotením
asimilačného prístupu je, že ponúka jednoduché aplikácie pre prax,
zjednodušuje a urýchľuje tvorbu noriem, je vítaný uspokojenou majoritou.
Negatívom asimilačného prístupu je, že rieši iba vybrané problémy,
nepreniká do podstaty problému, konfliktu a rozpory formálne prekrýva,
nedáva spoľahlivé a trvalé výsledky, neobohacuje intaktných, kladie
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Tabuľka 15
Individuálna integrácia žiakov so ŠVVP v školách (počty)
Druh školy

Štátne

Cirkevné

súkromné

Materská škola

468

11

23

Základná škola

16 122

883

236

Gymnázium

313

105

110

Konzervatórium

13

2

6

3 393

64

302

20 309

1 065

677

Stredná odborná škola
Spolu

Tabuľka 16
Individuálna integrácia žiakov podľa druhu zdravotnej poruchy (počet)
Štátna
škola

Cirkevná
škola

Súkromná
škola

188

11

38

Mentálne postihnutie

3 733

120

35

Sluchové postihnutie

489

41

38

Zrakové postihnutie

475

34

17

Narušená komun. schopnosť

775

36

23

Telesné postihnutie

1 367

116

41

Poruchy správania

1 176

80

39

Vývinové poruchy učenia

12 106

627

446

20 309

1 065

677

Druh zdravotnej poruchy
Syndróm autizmu

spolu
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zvýšené nároky a vyvoláva zmiešané pocity u zdravotne postihnutých,
ohrozuje prirodzený vývoj identity a spolieha na prostriedky pozitívnej
diskriminácie,
Koadaptácia je založená na partnerskej komunikácii a kooperácii, je
kreovaná nová identita v súlade s minoritou aj majoritou triedy, všetci sa
rovnako zapájajú do činnosti a procesu vyučovania. Hodnotový systém
majority nie je jediný, vzniká nová hodnota, vytvorená z hodnôt majority
a minority. Hlavnou líniou je vyťaženie najlepších hodnôt z minority a
majority, začlenenie nemusí byť hlavnou formou integrácie. Pozitívnym
zhodnotením tohto smeru integrácie je, že je výrazom neformálnej
rovnoprávnosti, rieši podstatu konfliktov a dáva trvalé výsledky
globálneho charakteru, vedie k vzájomnej tolerancii, k spokojnosti,
k zmiereniu a istotám koexistencie zdravotne postihnutých a intaktných,
otvára priestor pre sebarealizáciu oslabených, obohacuje obidve strany
a vytvára skutočnú neformálnu rovnoprávnosť zdravotne postihnutých
s intaktnými. Negatívom koadaptačného prístupu je, že vyžaduje
zložitejšie spôsoby riešení, komplikuje a spomaľuje tvorbu noriem, kladie
vyššie nároky na prekonávanie predsudkov a neznalosti o zdravotne
postihnutých a intaktných.
Pomôckou k úspešnému procesu integrácie či inklúzie počas
vyučovania sa stáva simulovanie problémov (posadiť na vozíček
intaktného žiaka, ale aj učiteľa, zobrať si čierne okuliare a pod.), potom
sa ľahšie dajú identifikovať rozdiely, potreby, pocity, možnosti aktivity
žiaka so zdravotným znevýhodnením.
V bežnej škole je možné zriadiť triedu pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami. Nie je však špecificky vydefinované,
ako bude s takýmito žiakmi prebiehať vyučovanie telesnej a športovej
výchovy. Ukazuje sa možnosť zaradenia žiakov do skupiny zdravotnej
telesnej výchovy, alebo zabezpečiť ich účasť na integrovanej telesnej
a športovej výchove.
Žiaci so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, ktorí nemôžu plniť
požiadavky edukácie a požadované štandardy, sa vzdelávajú podľa
individuálneho vzdelávacieho programu žiaka, ktorý vypracuje škola
v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva.
Individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou povinnej
dokumentácie
žiaka individuálne integrovaného
v bežnej triede,
podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, špeciálny pedagóg a zákonný
zástupca žiaka. Obsahuje :
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základné informácie o žiakovi a vplyve diagnózy
na možnosti
realizácie komplexného výchovno-vzdelávacieho procesu,
požiadavky na potrebné úpravy prostredia školy a triedy,
modifikáciu učebného plánu a učebných osnov,
aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov,
špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka,
špecifiká organizácie a foriem vzdelávania,
požiadavky na zabezpečenie žiakových kompenzačných pomôcok
a špeciálnych učebných pomôcok,
zabezpečenie servisu odborníkov.

5.2.2 Integrovaná telesná a športová výchova
Neodmysliteľnou súčasťou socializácie, prevýchovy, vzdelávania
a usmernenia žiaka danej špeciálnej skupiny je telesná výchova a šport.
Využívanie takéhoto edukačného procesu je na základe akceptovania
bio-psycho-sociálneho modelu zdravia, priestoru na interaktívnu
komunikáciu ľudí. Vhodným druhom športovej činnosti je možné vytvárať
modelové situácie (priestorové, časové, sociálne), cielenú intervenciu,
ktorými sa dá zmeniť nežiaduca forma správania žiaka, stabilizovať
identitu ohrozeného jednotlivca a jeho životnej situácie.
Základné pedagogické dokumenty uvádzajú, že ak v škole nie je
vytvorená vyučovacia skupina zdravotnej telesnej výchovy, žiaci so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
navštevujú spolu
s intaktnými žiakmi integrované vyučovanie (ISCED 1, ISCED 2).
Zásady integrovaného vyučovania telesnej a športovej výchovy sú
zaznamenané v Učebných osnovách zdravotnej telesnej výchovy
(2003).
Uznanie takejto formy vyučovania bolo v súlade so všeobecnými,
v ostatnom období nastupujúcimi trendmi integrácie v edukácii, čím sa
podporila
redukcia
rozdielov medzi žiakmi rôznych zdravotných
charakteristík, zmierňujú sa hranice sociálne, ľudské, spoločenské,
rešpektujú sa ľudské hodnoty a nastupujú formy realizácie vyučovania s
akceptovaním hodnôt ľudského bytia. Integrácia je tiež dôsledkom
uznania Európskej charty športu pre všetkých: postihnuté osoby (1987),
v ktorej sa zdôraznilo, že v telesnej výchove a športe, „tak ako v
ostatných oblastiach spoločnosti, je integrácia postihnutých osôb a osôb
bez postihnutia základom. Cieľom je umožniť obom skupinám primeraný
a dostatočný rozsah príležitostí vhodných pre ich schopnosti”. Preto
organizácie, ktorých hlavným poslaním je realizácia telesnej výchovy
a športu, by mali rozvíjať vhodné aktivity na všetkých úrovniach pre ľudí
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so zdravotným oslabením, ako aj premyslieť postupy, ktorými je možné
ponúknuť osobám so zdravotným oslabením integráciu do tradičných
foriem organizácie vyučovania telesnej výchovy a v aktivitách športu.
Tým sa zabráni diskriminácii tak, ako je to naznačené v Dohovore OSN
(2006) o právach osôb so zdravotným postihnutím z 13. XII. 2006:
„Diskriminácia je každé robenie rozdielov, vylúčenie alebo obmedzenie
(na základe zdravotného postihnutia), ktorých cieľom, účinkom je narušiť,
znemožniť uznávanie, užívanie, uplatňovanie všetkých ľudských práv a
základných slobôd v oblasti politickej, kultúrnej, hospodárskej, sociálnej,
občianskej, športovej… na rovnakom základe s ostatnými”.
Integrovaný telovýchovný proces
Takýto proces podporuje plné začlenenie žiaka so zdravotným
oslabením, sociálnym znevýhodnením do procesu vyučovania so
zdravými (intaktnými) žiakmi, v rámci ktorého všetci účastníci majú také
isté právo prejaviť svoj záujem a byť zaradení do všetkých aktivít na
vyučovaní. Labudová (2008) pripomína, že integrácia prináša
spolupatričnosť v rámci kolektívu cvičiacich, každý rovnakou mierou sa
podieľa na výhodách práce a úspechoch kolektívu, spoluzodpovedá za
plnenie úloh a povinností. Tendencie integrácie, a to nielen v rámci
školskej telesnej a športovej výchovy, ale vo všetkých zložkách športu
smerujú k tomu, aby sa umožnilo „talentovanej mládeži, ako aj
znevýhodneným alebo postihnutým jednotlivcom či skupinám“ účinne
a bez diskriminácie využívať športovú činnosť (Európska charta o športe,
1992).
Cieľom pohybovej aktivity je zabrániť rozvoju, resp. oslabiť nežiaduci
vývoj krízovej životnej situácie žiaka s trvalým alebo dočasným
zdravotným znevýhodnením. Preto do obsahu vyučovacej hodiny by sa
mali dostať známe činnosti, ktoré nepotrebujú náročné kognitívne
spracovanie a ktorými sa podporuje identita jednotlivca vo vzťahu k sebe
a k sociálnej skupine. Pri činnostiach sa akcentuje vnímanie:
•
•
•
•

pohybu vlastného tela, uvedomenie si pohybu jednotlivých častí tela
a súvislostí pri pohybe (poruchy zraku, orgánov opory a pohybu
a pod.) ,
priestoru pri pohybe, orientovanie sa v ňom, rozlišovanie polôh tela
voči priestoru,
spoločného cieľa
cvičenia v súlade s vnímaním vlastnej úlohy
v skupine, úlohy iných členov skupiny,
vlastných rozhodnutí a konfrontovanie ich so spôsobom realizácie
vyučovania telesnej a športovej výchovy v celej triede, hľadanie
optimálnych a kompromisných riešení,
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v súlade

V integrácii žiaka so zdravotným znevýhodnením, a teda jeho
zaradením na vyučovaciu hodinu bežnej telesnej a športovej výchovy, je
potrebné vidieť význam z viacerých aspektoch:
•
•
•
•
•
•

Na vyučovacej hodine integrovanej telesnej a športovej výchovy,
ktorá sa realizuje 2 x do týždňa po 45 minút, je daná rovnaká šanca
pre všetkých žiakov.
Rozvíja sa tým úsilie o odstránenie nespravodlivosti a nerovnosti.
Dochádza k rozvoju individuality a k celkovej pohybovej nezávislosti
jednotlivca.
Podporuje sa rozvoj pozitívneho sebahodnotenia a rozhodovania.
Stretávanie sa s intaktnou populáciou prispieva ku zvykaniu si na
ňu, dochádza ku vzájomnému učeniu, podpore a pomoci.
Spoločne realizovaný výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje v
čo najmenej reštriktívnom prostredí a .podporuje rozvoj etických a
všeobecne humánnych princípov.

Dôležitou súčasťou integrácie je socializácia, čo sa dá vnímať ako
dôsledná aplikácia koncepcie integrovaného vzdelávania sociálne
znevýhodnených skupín (ako napríklad aj rómskych detí a mládeže), čím
by sa vyrovnali šance v prístupe ku vzdelaniu. To si ale vyžaduje
dostatočný počet učiteľov a ich asistentov, monitorovanie pravidelnosti
dochádzky na vyučovanie, prípadne využitie rôznych foriem
alternatívneho vzdelávania. Chudá a Navarová (2006) sledovali postoje
701 detí rómskej žiackej populácie zo špeciálnych škôl k zdravotnej
telesnej výchove. Zistili, že pozitívny postoj malo 52 % detí, 28 %
indiferentný, 15 % detí veľmi pozitívny a 5 % detí negatívny postoj
k zdravotnej telesnej výchove. Pri tom bol zanedbateľný rozdiel medzi
pohlavím. Bartoňová (2008) zistila, že najčastejšou príčinou zlyhávania
Rómov v školách
je neschopnosť koncentrácie, pozornosti
a nedostatočná úroveň jemnej a hrubej motoriky (72 % žiakov).
Pozorovateľné sú aj problémy v komunikácii medzi učiteľom a rodičom
rómskeho žiaka, najmä z dôvodu nezáujmu rodičov o vzdelávanie (32
%), pre ich ľahostajnosť a nedôslednosť (18%).
Úspešnosť realizácie integrácie vo vyučovaní telesnej a športovej
výchovy
závisí od vytvoreného vzťahu medzi učiteľom a žiakom
s oslabením (Labudová, 2001), ale tiež aj medzi učiteľom a intaktným
žiakom, ako aj medzi danými žiakmi navzájom (obrázok 59).
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Obrázok 59
Vzťah medzi subjektmi integrovaného procesu
Učiteľ telesnej a
športovej výchovy

Intaktný žiak

Žiak so zdravotným
a sociálnym
znevýhodnením

Jednou z prvých podmienok efektivity realizácie integrovaného
procesu v telesnej a športovej výchove je osobný záujem žiaka so
zdravotným oslabením na zaradenie do integrovanej triedy. Nezáujem
žiaka sa môže odvíjať od jeho predchádzajúcich pohybových skúseností.
Keď tieto chýbajú, nemajú požadovanú kvalitu, nebudeme môcť
očakávať ich zvyšujúci sa vzťah a vedomie k aktívnemu pohybu. Preto je
potrebné:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skvalitniť vyučovanie telesnej a športovej výchovy od najnižšej triedy,
upraviť organizáciu vyučovania, potrebu využitia, resp. neaplikovania
v telesnej
a športovej
výchove
individuálneho
výchovnovzdelávacieho programu,
zabezpečiť inováciu hodnotenia žiaka (Antala, Labudová, Górny,
2010),
postaviť reálne vyučovacie ciele a ciele každej integrovanej
vyučovacej hodiny,
odstrániť neprimerané požiadavky zo strany rodičov (často oni
žiadajú oslobodiť žiaka
z účasti na vyučovaní telesnej a športovej výchovy, zdravotnej
telesnej výchovy, integrovanej telesnej a športovej výchovy,
zabrániť neadekvátnej podpore a pomoci lekárov, ktorí bez udania
dôvodu vydávajú,
návrh na oslobodenie žiaka so zdravotným znevýhodnením z
vyučovania telesnej a športovej výchovy.
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Riadenie vyučovacieho procesu v integrovanej telesnej a športovej
výchove vyžaduje uplatnenie vhodných organizačných a obsahových
zmien. Patrí sem adekvátne vytváranie skupín cvičiacich žiakov,
cirkulácia členov skupiny, uplatnenie viacerých foriem vyučovania,
možnosť využitia kompenzačných pomôcok a ďalších špeciálnych náradí
a náčiní. Môžeme naznačiť orientačnú schému faktorov, pri ktorých by
mohla prebiehať modifikácia procesu v závislosti od druhu zdravotného
oslabenia (tabuľka17):
Tabuľka 17
Modifikácie jednotlivých faktorov telovýchovného procesu
Položka, faktor

SP

ZP

MP

Komunikácia

1

1

1

Učenie

2

1

2

Voz.

Amp.

DMO
2

2

1

2

1

1

2

1

1

2

Obsah aktivít

1

Športové pravidlá

1

Prístup na športovisko

2

1

1

2

Športové zariadenie

2

2

1

2

Kompenzačná
pomôcka

1

1

1

2

2

1

1

2

Klasifikácia

2

2

Poznámka:
1 – intenzívna modifikácia, 2 – občasná, nepodstatná modifikácia
SP – sluchové postihnutie, ZP - zrakové postihnutie, MP – mentálne
postihnutie, Voz. - vozíčkar, Amp. – amputácie, DMO – detská mozgová
obrna
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učiteľa telesnej

Pri plánovaní a začiatkoch integrácie by mohol učiteľ telesnej
a športovej výchovy vychádzať zo 4 pre seba postavených postupných
otázok a hľadaní odpovedí na ne (obrázok 60):
Obrázok 60
Postup pri integrácii

Aké formy integrácie
a spolupráce
odborníkov sa
využijú

Aké všeobecné
prístupy
k vyučovanej téme
sú vhodné, potrebné

Ako sa môže
plánovať, modifikovať
vyučovací proces
integrácie

Ako a čím je možné
dosiahnuť žiadaný
výsledok integrácie

Na realizáciu integrovanej telesnej a športovej výchovy sú dôležité aj
ďalšie faktory:
a) postoj samotného pedagóga k realizácii integrovaného procesu
(presvedčenie, záujem , odborné vedomosti a odborná príprava),
b) postoj pedagóga ku žiakovi so zdravotným, resp. sociálnym
znevýhodnením (forma komunikácie, stupeň integrácie, stupeň
podpory),
c) zvládanie vznikajúcich, utváraných a prejavujúcich sa vzťahov:
-

v rovine samotného oslabeného (pozitívny prejav morálnych kvalít pri
činnosti, láska k sebe, úcta k sebe a k svojmu životu, objektívne
etické správanie, nežiaduce zneužívanie zdravotného stavu na úľavy
či zvýhodnenie pozície v komunite),
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vo vzťahu oslabený a rodina (podpora účasti na telesnej výchove
a športe),
medzi
oslabeným
a prostredím,
resp.
intaktnými
žiakmi
(odstraňovanie zábran, neadekvátne odsudzovanie zdravotného
stavu, prístupnosť, resp. neprístupnosť do vyučovacích priestoroch,
názor na telesnú výchovu zdravotne postihnutých, sociálne
znevýhodnených, konanie fair play a pod.),
medzi oslabeným jednotlivcom a iným oslabeným jednotlivcom
(nepodceňovanie sa, odovzdávanie pohybových skúseností, čestne
súťažiť, uznávať kvalitu pohybu každého oslabeného),
vo vzťahu oslabený a učiteľ telesnej a športovej výchovy (dať
príležitosť na prezentáciu svojich kvalít, optimálna komunikácia,
vzájomná pomoc a usmernenie, rešpektovanie svojich špecifík...),
medzi pedagógom a učiteľom telesnej a športovej výchovy
(vzájomná úcta, poznanie iných vyučovacích predmetov, láskavosť,
zdvorilosť, pomoc, disciplinovanosť, spoločný úspech...),
vo vzťahu pedagóga a funkcionárov školy.

Do jednej triedy je možné integrovať najviac 3 žiakov so zdravotným
znevýhodnením. Za každého takéhoto žiaka sa počet žiakov v triede
znižuje o dvoch.
Pedagogicko-organizačné pokyny (2012) odporúčajú riaditeľom škôl
v triedach, kde sú integrovaní žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami,
zabezpečiť asistenta učiteľa. Na základe
Učebných osnov (2003), asistentom učiteľa by mohol byť aj absolvent
bakalárskeho štúdia. Pri podrobnejšom hodnotení situácie na Slovensku
v školskom roku 2009/10 pôsobilo na špeciálnych základných školách
408 a v materských špeciálnych školách iba15 asistentov učiteľa.
Metodické pokyny pre učiteľa k manažovaniu vyučovania
integrovanej telesnej a športovej výchovy vychádzajú z podstaty, že
takéhoto edukačného procesu sa zúčastňujú spolu jednotlivci so
zdravotným oslabením s intaktnými jednotlivcami. Preto je vhodné
upozorniť na využívanie niektorých
všeobecných metodických
poznámok, ktoré vychádzajú zo špecifík zúčastnených športujúcich
žiakov v škole.
•

Žiak so zdravotným a sociálnym znevýhodnením je súčasťou
integrovaného kolektívu a preto je potrebné zaobchádzať s ním ako s
rovnocenne participatívnou súčasťou daného kolektívu triedy,
cvičiacej skupiny. Znamená to dohliadať, aby pravidlá športových
činností, hier, telesných cvičení boli aplikovateľné a akceptované
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každým členom kolektívu (z aspektu obsahu, intenzity, rozsahu
cvičení, trvania činnosti, koordinačnej náročnosti a pod.)
Uplatňovaná verbálna komunikácia môže niesť znaky pomalšieho
prejavu, prirodzeného slova s využívaním známych pojmov s
postupným plánom učenia sa novej terminológie (Labudová a kol.
2011). Využívanie neverbálnej komunikácie so všetkými svojimi
formami je súčasťou každého procesu a je potrebné mať na zreteli,
že táto nemôže úplne nahradiť verbálnu komunikáciu (ani v prípade
integrovaných porúch sluchu, pretože niektorí jednotlivci sú zvyknutí
komunikovať s odzeraním). Komunikácia vyžaduje zo strany žiakov
adekvátnu pozornosť (ide o priamy zrakový, sluchový, rečový, taktilný
kontakt), zo strany pedagóga je zvýrazňovaná rôznou intenzitou
hlasu, očami s pridaním mimiky, pomáha usmerňovať žiaka v
rozlišovaní dôležitosti, principiálnosti podnetu či cvičenia, zapojenia
svalov, zvýšenia odozvy aktivity na organizmus.
Pri vysvetľovaní a ukážke
nového učiva, techniky pohybu,
komplexov cvičení nie je vhodné, aby sa pedagóg pohyboval po
ihrisku, telocvični a pod., pretože žiak stráca pozornosť na pedagóga.
Súčasťou procesu integrácie je uplatňovanie potreby rozvoja
sociálnej kompetencie, upevňovanie sociálnych zručností a
medzikultúrnych kompetencií. Z tohoto pohľadu je dôležité sústrediť
pozornosť a rozvíjať schopnosti a vlastnosti žiaka prostredníctvom
cvičení, vzťahov, zvýšenej aktivity (ako nadviazať optimálny kontakt s
ostatnými žiakmi, vytvárať prostredie, v ktorom žiak môže iniciovať,
udržiavať, zvládať kontakt so spolužiakmi, dať príležitosť na
pohybový výkon, rekord, imidž žiaka, zvládať, vedieť riešiť a vyriešiť
konflikty, objektívne spoznávať a spoznať problémy, hľadať spoločné
riešenie a pod.).
Na podporu vzájomnej kooperácie v integrovanej triede je vhodné
uplatňovať vnútornú diferenciáciu s rešpektovaním zvýšenia
pohybovej výkonnosti intaktného, ale aj jednotlivca so zdravotným
oslabením a osvojeniu si potrebných pohybových návykov, zručností.
Integrácia vo vyučovacom procese telesnej a športovej výchovy sa
rieši z dvoch pohľadov: zvýrazňuje sa druh oslabenia a uplatňujú sa
špecifikácie procesu podľa druhu oslabenia, vrátane s rešpektovaním
ponúkaného obsahu a zdôrazňuje sa tematický celok, druh učiva a
podľa neho je vhodné sa rozhodnúť, ako bude pri ňom prebiehať
integrované vyučovanie telesnej a športovej výchovy.

Vo všeobecnej rovine sa uplatňujú špecifikované modifikácie náčinia
(ľahšie, ťažšie, menšej veľkosti, rôzny materiál, so zvukovým zariadením,
modifikácia rakety, palice, hokejky a pod.), modifikácia športových
zariadení (zmena výšky siete, basketbalového koša, bránky, hracieho
stola), modifikácia hracieho priestoru (veľkosť ihriska, hrací povrch,
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vonkajšie a vnútorné objekty), prispôsobenie pravidiel športu (hrací čas,
počet hráčov, zmena techniky cvičenia, bodovanie, rozhodovanie, počet
pokusov).

Vyskúšajte sa:
1. Navrhnite postup práce učiteľa pre prípravu integrovaného
vyučovania telesnej a športovej výchovy pre integrovanie žiaka s
vybraným postihnutím.
2. V čom spočíva príprava učiteľa na integrované vyučovanie telesnej
a športovej výchovy?
3. Ako vyzerá individuálny výchovno-vzdelávací program pre
integrovaný druh zdravotného a sociálneho znevýhodnenia a ako sa
využíva?
4. Čo sa považuje za potrebné vykonať, aby sa žiaci so zdravotným
a sociálnym znevýhodneným mohli integrovať do vyučovania telesnej
a športovej výchovy?
5. Pokúste sa zhodnotiť rozsah modifikácie tematického celku pre
integrovanú telesnú a športovú výchovu.
6. Aké špecifiká bude obsahovať realizácia vybraného športu, disciplíny
v rámci integrovanej telesnej a športovej výchovy?
7. Čo je to integrovaná telesná výchova?
8. Aké druhy začlenenia žiaka so zdravotným a sociálnym
znevýhodnením poznáte?
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