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Úvod
Do rúk sa Vám dostáva učebný text „Telesná a športová výchova –
kolektívne športové činnosti, gymnastické a tanečné pohybové činnosti“,
ktorý je ďalším zo štvorice učebných materiálov vydaných na podporu
vzdelávania v rámci Národného projektu „Zvyšovanie 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 spolu s ďalšími
pedagogickými pracoviskami pripravujúcimi vyučujúcich telesnú
a športovú výchovu. Projekt je spolufinancovaný z fondov EU. Učebný
text obsahuje spracované témy dvoch praktických modulov vzdelávania
v rámci vzdelávacích programov Národného projektu, a preto je
rozdelený do dvoch hlavných častí. Všetky spracované témy vychádzajú
z obsahového rámca ISCED 1 a aj ISCED 2. Venujú sa rôznym
pohybovým činnostiam a základom športových odvetví, ktoré sú
obsahom praktickej časti vzdelávania. Vzhľadom na rôznorodú cieľovú
skupinu projektu sú do publikácie zaradené aj témy, ktoré sa v učebných
osnovách primárneho vzdelávania nevyskytujú, avšak sú zamerané pre
učiteľov telesnej a športovej výchovy a vyučujúcich telesnú a športovú
výchovu sekundárneho a terciárneho vzdelávania.
V prvej časti publikácie sa môžete oboznámiť s tematickým modulom
Športové činnosti uskutočňované v kolektíve, kde sú predstavené témy
zamerané na základy pohybových hier, baby a mini basketbalu, na
základy volejbalu a minivolejbalu, na základy minihádzanej a minifutbalu,
ako aj témy prehadzovaná a vybíjaná.
Druhá časť publikácie obsahuje témy zamerané na estetické
a kreatívne športové činnosti, kde sú predstavené témy zamerané na
základy kondičnej a rytmickej gymnastiky, základy športovej a modernej
gymnastiky, základy aerobiku a teamgym, gymnastické hry, základy
ľudových a spoločenských tancov a aj problematika cvičení
s gymnastickým náčiním, či psychomotorických a relaxačných cvičení.
Zámerom autorov bolo prezentovať nácvik pohybových zručností vo
forme, ktorá upúta pozornosť žiakov a s využitím aktuálnych dostupných
poznatkov a pomôcok.
Dôrazom je, aby všetky prostriedky využívané v telesnej a športovej
výchove na rôznych úrovniach, ale predovšetkým v základných školách,
zohľadňovali prirodzenú hravosť a aktivitu detí a podnietili ich záujem
o pohybové aktivity – športovanie.
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Autori pre lepšiu orientáciu v problematike uvádzajú okrem priamo
citovaných bibliografických odkazov aj zdroje, ktoré majú odporúčací
charakter a poskytujú širší záber pre hlbšiu orientáciu v príslušnej
problematike.
Učebný text spracovávali desiati autori a venovali sa témam, ktorými
sa výskumne a študijne dlhodobo zaoberajú. Tým sme chcel dosiahnuť
čo najkvalitnejšie spracovanie jednotlivých tém. Väčší počet autorov však
prináša aj väčší počet štýlov spracovania problémov a samotného
písania textu. Keďže vzhľadom na špecifickosť jednotlivých tém bolo
náročné unifikovať a obmedzovať autorov, ponechali sme im určitú
voľnosť pri písaní textu. Myslíme si, že to čitateľa obohatí a umožní mu
získať širší pohľad na spracovanú problematiku.
Ľubor Tománek
zostavovateľ
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1.1 Základy didaktiky pohybových hier
Didaktický proces v pohybových hrách je tvorený systémom
vzájomných vzťahov medzi žiakmi, učiteľom a učivom. Cieľom tohto
procesu je naučiť pohybovú hru, a 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 hier chápeme ako proces, ktorý
tvoria základné komponenty:
 ciele vyučovania,
 obsah,
 interakcia medzi učiteľom a žiakom,
 podmienky vyučovania.
Efektívnosť výučby závisí od voľby optimálnych vyučovacích
metód, vyučovacích štýlov, vyučovacích postupov, didaktických
foriem a od materiálnych prostriedkov vyučovania.
Vzhľadom na charakteristiku pohybových hier sa
predovšetkým na vyučovacie štýly a vyučovacie postupy.

zameriavame

Výber vyučovacieho štýlu závisí od viacerých faktorov (vek
a vyspelosť žiakov, materiálne prostriedky), ale najviac je ovplyvnený
špecifickosťou pohybových 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 pohybových hier 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.
Na základe týchto východísk môžeme vlastnú činnosť učiteľa pri
výučbe pohybových hier rozčleniť do niekoľkých základných
krokov:


Názov 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).
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Zameranie pohybovej hry. Zameranie pohybovej hry určuje, aká
zručnosť a schopnosť sa prostredníctvom pohybovej hry stimuluje.
Vzhľadom na veľkú rôznorodosť pohybových hier odporúčame
v edukačnom prostredí telesnej a športovej výchovy zamerať sa na
pohybové schopnosti (rýchlosť, koordinácia), pohybové zručnosti
(prihrávanie lopty, chytanie lopty, beh so zmenami smeru a rýchlosti),
intelektové schopnosti (herná tvorivosť, herná taktika), sociálne
schopnosti (kooperácia, socializácia).
Námet pohybovej hry. Námet pohybovej hry stručne definuje cieľ
hry (trafiť bránku, chytiť súpera, predbehnúť družstvo a pod.).
Pravidlá pohybovej hry už presne určujú ihrisko, veľkosť hracej
plochy a ďalšie technické vybavenie (kužele, stojany na sieť, bránky
a pod.). Ďalej uvádzajú počet hráčov a družstiev, definujú činnosť
hráčov v rámci družstva a proti súperovi. Nakoniec obsahujú dĺžku
hracej doby a spôsob získavania bodov.
Rozdelenie hráčov (družstiev). 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 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
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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.
Hodnotenie pohybovej hry. Realizuje sa 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:

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.
Nácvik a zdokonaľovanie pohybových hier

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.
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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.
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.
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1.2 Kooperačné pohybové hry zamerané na chôdzu, beh,
lezenie
Cieľ
Naučiť žiakov pohybovať sa rôznou rýchlosťou, rôznym smerom,
prekonávať
rôzne
prekážky
lezením,
prekonávať
prekážky
preskakovaním.
Vedomosti
Základné informácie o pohybových hrách a súťažiach, správna
technika základných pohybových činností, zásady bezpečnosti a hygieny
pri hrách.
Schopnosti a zručnosti
Proporcionálny
rozvoj
všetkých
pohybových
schopností
prostredníctvom hier, osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť
podľa nich konať a rozhodovať.
Príklady pohybových hier a ich didaktika
Vyhýbaná (chôdza)
Schéma

Organizácia
Zameranie:
Chôdza
rôznou
rýchlosťou, rôznym smerom.
Ihrisko: Na ihrisku rozostavíme rôzne
prekážky – kužele, stoličky, lopty
a pod.
Hráči: Všetci žiaci tvoria jednu
skupinu. V prípade väčšieho počtu ich
rozdeľujeme do dvoch družstiev.
Pravidlá: Úlohou žiakov je pohybovať
sa chôdzou po celom ihrisku
a vyhýbať sa prekážkam. Žiaci nesmú
prekážku zhodiť ani sa jej dotknúť.
Žiaci
pri
hre
spolupracujú
–
upozorňujú spoluhráčov na svoj
pohyb, vzájomne sa vyhýbajú. Po
zvládnutí hry môžeme zaradiť ťažší
variant – žiaci budú chodiť dozadu.

Poznámky
Didaktika: Množstvo prekážok volíme podľa počtu žiakov a veľkosti
hracej plochy.
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Krajina: Slovensko
Vek: 5-7 rokov
Zdroj: ROVNÝ, M. – KABÁČOVÁ, B. – GRANEC, K. 1986. Pohybové hry
detí predškolského veku. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1986. 207 s.
Na hada (beh)
Schéma

Organizácia
Zameranie: Beh rôznou rýchlosťou,
rôznym smerom.
Pomôcky: Švihadlá, kužele.
Ihrisko: Veľkosť ihriska volíme podľa
počtu žiakov (volejbalové, basketbalové).
Hráči: Všetci žiaci tvoria jednu skupinu.
V prípade väčšieho počtu ich rozdeľujeme do dvoch družstiev.
Pravidlá: Úlohou žiakov je postaviť sa do
zástupu a chytiť sa švihadla. Prvý žiak
predstavuje hlavu hada a vedie ostatných
žiakov v behu rôznym smerom. Na signál
učiteľa sa posledný žiak odpojí a zoberie
ďalšie švihadlo a beží ďalej samostatne.
Na ďalší signál sa odpojí ďalší žiak
a pripojí sa k novovznikajúcemu zástupu.

Poznámky
Didaktika: Okolie ihriska musí byť bez nebezpečných prekážok.
Postupne zvyšujeme rýchlosť behu.
Krajina: Slovensko
Vek: 5-7 rokov
Zdroj: ROVNÝ, M. – KABÁČOVÁ, B. – GRANEC, K. 1986. Pohybové hry
detí predškolského veku. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1986. 207 s.
Náklad (lezenie)
Schéma

Organizácia
Zameranie: Nácvik lezenia, koordinácia
pohybov.
Pomôcky: lietajúce disky, kužele, lopty.
Ihrisko: Veľkosť ihriska volíme podľa
počtu žiakov (volejbalové, basketbalové).
Hráči: Všetci žiaci tvoria jednu skupinu.
V prípade väčšieho počtu ich rozdeľujeme
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do dvoch družstiev.
Pravidlá: Úlohou žiaka je liezť po štyroch
okolo kužeľa a na chrbte niesť lietajúci disk
tak, aby mu nespadol. Neskôr hru sťažíme
tak, že do lietajúceho disku dáme „náklad“
– loptu.

Poznámky
Didaktika: Vzdialenosť určujeme podľa veku a vyspelosti žiakov.
Krajina: Slovensko
Vek: 5-7 rokov
Zdroj: ROVNÝ, M. – KABÁČOVÁ, B. – GRANEC, K. 1986. Pohybové hry
detí predškolského veku. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1986. 207 s.
Súťaživé pohybové hry zamerané na chôdzu, beh, lezenie
Cieľ, kompetencie, vedomosti, schopnosti a zručnosti, postoje sú
rovnaké ako v predchádzajúcej téme.
Príklady pohybových hier a ich didaktika
Sadenie zemiakov (chôdza)
Schéma

Organizácia
Zameranie: Nácvik lezenia, koordinácia
pohybov.
Pomôcky: Lietajúce disky, kužele, lopty.
Ihrisko:
Na
basketbalovom
ihrisku
položíme pred každé družstvo lietajúce
disky.
Hráči: Žiaci vytvoria dva zástupy, prví žiaci
držia kužeľ, v ktorom je toľko loptičiek,
koľko je pred družstvom lietajúcich
tanierov.
Pravidlá: Úlohou prvých žiakov je čo
najrýchlejšie všetky loptičky uložiť do
lietajúcich tanierov (žiaci imitujú sadenie
zemiakov). Potom bežia späť, odovzdajú
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kužeľ ďalším žiakom, ktorí pokračujú tak,
že loptičky zbierajú.
Poznámky
Didaktika: Vzdialenosť určujeme podľa veku a vyspelosti žiakov.
Krajina: Slovensko
Vek: 5-7 rokov
Zdroj: ROVNÝ, M. – KABÁČOVÁ, B. – GRANEC, K. 1986. Pohybové hry
detí predškolského veku. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1986. 207 s.
Na stonožku (beh)
Schéma

Organizácia
Zameranie:
Nácvik
behu
rôznou
rýchlosťou a rôznym smerom.
Pomôcky: Švihadlá, kužele.
Ihrisko: Na ihrisku položíme pred každé
družstvo v primeranej vzdialenosti kužele.
Hráči: Žiaci vytvoria dva zástupy a držia
sa za švihadlo.
Pravidlá: Na povel učiteľa „stonožky“
vybiehajú a snažia sa čo najrýchlejšie
obehnúť okolo kužeľa a žiaci sa nesmú
rozpojiť. Víťazí družstvo, ktoré sa vráti na
pôvodné miesto ako prvé.

Poznámky
Didaktika: Vzdialenosť určujeme podľa veku a vyspelosti žiakov.
Krajina: Slovensko
Vek: 5-7 rokov
Zdroj: ROVNÝ, M. – KABÁČOVÁ, B. – GRANEC, K. 1986. Pohybové hry
detí predškolského veku. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1986. 207 s.
Na tunel (lezenie)
Schéma

Organizácia
Zameranie: Nácvik lezenia a behu.
Pomôcky: Lopta, kužele.
Ihrisko: Na ihrisku položíme za každé
družstvo v primeranej vzdialenosti kužele.
Do stredu ihriska položíme loptu.
Hráči: Žiaci vytvoria dva zástupy a postavia
sa do širokého stoja rozkročného.
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Pravidlá: Na povel učiteľa vybiehajú prví
žiaci a snažia sa čo najrýchlejšie obehnúť
okolo kužeľa a potom preliezť pomedzi nohy
spoluhráčov k lopte. Žiak, ktorý chytí loptu
prvý, získa pre svoje družstvo bod.

Poznámky
Didaktika: Vzdialenosť určujeme podľa veku a vyspelosti žiakov.
Krajina: Nemecko
Vek: 5-7 rokov
Zdroj: DÖBLER, E. – DÖBLER, H. 1992. Kleine Spiele. Berlin : Sport
Verlag, 1992. ISBN3-328-00562-5.
Použitá a odporúčaná literatúra
1. ADAMČÁK, Š., NEMEC, M. 2010. Pohybové hry a školská telesná
a športová výchova. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela,
Fakulta humanitných vied, 2010. ISBN 978-80-557-0099-1.
2. DÖBLER, E., DÖBLER, H. 1992. Kleine Spiele. Berlin : Sportverlag,
1992. ISBN 3-328-00562-5.
3. ROVNÝ, M., KABÁČOVÁ, B., GRANEC, K. 1986. Pohybové hry detí
predškolského veku. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1986. 207 s.
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1.3 Manipulačné pohybové hry zamerané na nosenie,
kotúľanie a hádzanie rôznych pomôcok
Cieľ
Naučiť žiakov pohybovať sa rôznou rýchlosťou, rôznym smerom,
prekonávať
rôzne
prekážky
lezením,
prekonávať
prekážky
preskakovaním.
Vedomosti
Základné informácie o pohybových hrách a súťažiach, správna
technika základných pohybových činností, zásady bezpečnosti a hygieny
pri hrách.
Schopnosti a zručnosti
Proporcionálny
rozvoj
všetkých
pohybových
schopností
prostredníctvom hier, osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť
podľa nich konať a rozhodovať.
Príklady pohybových hier a ich didaktika
Palček a obor (podávanie lopty)
Schéma

Organizácia
Pomôcky: Veľká a menšia lopta.
Zameranie: nácvik chytania a podávania lopty
a stimulácia koordinačných schopností.
Ihrisko: Telocvičňa, školský dvor.
Hráči: 8-16 žiakov.
Námet a pravidlá: Žiaci stoja v kruhu a dvaja
žiaci, ktorí stoja oproti sebe, majú loptu –
jednu veľkú a jednu malú. Na signál si
podávajú lopty určeným smerom a snažia sa,
aby menšia lopta dobehla väčšiu. Keď sa to
podarí, začína sa znova a opačným smerom.

Poznámky
Didaktika: Lopta sa drží v roztiahnutých prstoch, pri chytaní lopty musí
natiahnuť ruky.
Krajina: Slovensko
Vek: 5-7 rokov
Zdroj: ROVNÝ, M. – KABÁČOVÁ, B. – GRANEC, K. 1986. Pohybové hry
detí predškolského veku. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1986. 207 s.
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Váľanie kolkov (kotúľanie lopty)
Schéma

Organizácia
Pomôcky: Menšie lopty pre dvojicu žiakov.
Zameranie: nácvik kotúľania lopty a
stimulácia koordinačných schopností.
Ihrisko: Telocvičňa, školský dvor.
Hráči: 8-16 žiakov.
Námet a pravidlá: Dvojice žiakov stoja oproti
sebe a uprostred je kolok. Na signál hráč
kotúľa loptu tak, aby trafili kolok. Druhý hráč
loptu chytá a potom kotúľa loptu on.

Poznámky
Didaktika: Lopta sa drží v roztiahnutých prstoch.
Krajina: Slovensko
Vek: 5-7 rokov
Zdroj: ROVNÝ, M. – KABÁČOVÁ, B. – GRANEC, K. 1986. Pohybové hry
detí predškolského veku. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1986. 207 s.
Vybíjanie lopty z kruhu (hádzanie lopty)
Schéma

Organizácia
Pomôcky: Veľká a menšie lopta.
Zameranie: nácvik hádzania lopty a
stimulácia koordinačných schopností.
Ihrisko: Telocvičňa, školský dvor.
Hráči: 10-20 žiakov.
Námet a pravidlá: Žiakov rozdelíme do dvoch
družstiev (A a B). Do stredu ihriska dáme
väčšiu loptu. Vo vzdialenosti približne 5
metrov od stredu určíme odhodové čiary, na
ktoré sa postavia obe družstvá. Na povel sa
žiaci usilujú zasiahnuť loptu tak, aby sa
dostala mimo kruhu na súperovej polovici
ihriska. Žiaci zbierajú prehodené lopty len na
svojej polovici ihriska.

Poznámky
Didaktika: Lopta sa drží v roztiahnutých prstoch a hádže sa od pleca.
Krajina: Slovensko
Vek: 5-12 rokov
Zdroj: ROVNÝ, M. – KABÁČOVÁ, B. – GRANEC, K. 1986. Pohybové hry
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detí predškolského veku. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1986. 207 s.
Na lietajúce taniere (hádzanie lietajúcich diskov)
Schéma

Organizácia
Pomôcky: Žinenka, lietajúce disky.
Zameranie: nácvik hádzania lietajúceho
disku a stimulácia koordinačných
schopností.
Ihrisko: Telocvičňa, školský dvor.
Hráči: 10-20 žiakov.
Námet a pravidlá: Žiaci sa postavia do
zástupu približne 5 až 10 metrov od
žinenky. Každý hráč postupne hádže
lietajúci disk tak, aby dopadol na žinenku.
Za každý „lietajúci tanier“, ktorý úspešne
„pristane“ na žinenke, získa družstvo bod.

Poznámky
Didaktika: Najskôr ukážeme a vysvetlíme základy hádzanie lietajúceho
disku (disk sa drží v roztiahnutých prstoch a hádže sa rotačným
spôsobom).
Krajina: Nemecko
Vek: 5-7 rokov
Zdroj: NEUMANN, P. – KITTSTEINER, J. – LASSLEBEN, A. 2004.
Faszination Frisbee. Wiebelsheim : Limpert Verlag, 2004. ISBN 3-78531696-8.
Použitá a odporúčaná literatúra
1. ARGAJ, G. 2009. Pohybové hry pre telesnú a športovú výchovu.
Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2009. ISBN 978-2232602-5.
2. NEUMANN, P., KITTSTEINER, J., LASSLEBEN, A. 2004.
Faszination Frisbee. Wiebelsheim : Limpert Verlag, 2004. ISBN 37853-1696-8.
3. ROVNÝ, M., KABÁČOVÁ, B., GRANEC, K. 1986. Pohybové hry detí
predškolského veku. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1986. 207 s.
4. ZAPLETAL, M. 1987. Hry na hřišti a v tělocvičně. Praha : Olympia,
1987.
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1.4 Pohybové hry naháňačky
Cieľ
Naučiť žiakov pohybovať sa rôznou rýchlosťou, rôznym smerom,
prekonávať
rôzne
prekážky
lezením,
prekonávať
prekážky
preskakovaním.
Vedomosti
Základné informácie o pohybových hrách a súťažiach, správna
technika základných pohybových činností, zásady bezpečnosti a hygieny
pri hrách.
Schopnosti a zručnosti
Proporcionálny
rozvoj
všetkých
pohybových
schopností
prostredníctvom hier, osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť
podľa nich konať a rozhodovať.
Príklady pohybových hier a ich didaktika
Veveričky a kuny (herná lokomócia)
Schéma

Organizácia
Pomôcky: Žinenky, krieda.
Zameranie: Rýchlosť, koordinácia.
Ihrisko: Telocvičňa, školský dvor.
Hráči: 8-16 žiakov.
Námet a pravidlá: Záujem žiakov sa
zvýši, keď použijeme námet z prírody.
Ten kto bude naháňať, predstavuje
kunu a ostatní žiaci veveričky. Pri
naháňaní sa môžu veveričky zachrániť
tak, že sa postavia do kruhu. Keď kuna
chytí veveričku, žiaci si vymenia úlohy.

Poznámky
Didaktika: Lopta sa drží v roztiahnutých prstoch.
Krajina: Slovensko
Vek: 5-7 rokov
Zdroj: ZAPLETAL, M. 1987. Hry na hřišti a v tělocvičně. Praha : Olympia,
1987.
Naháňačka s pokojom (herná lokomócia)
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Organizácia
Pomôcky: Lopta, kužele.
Zameranie: Beh
rôznou rýchlosťou,
rôznym smerom.
Ihrisko: Veľkosť ihriska volíme podľa počtu
žiakov (volejbalové, basketbalové).
Hráči: Všetci žiaci tvoria jednu skupinu.
V prípade väčšieho počtu ich rozdeľujeme
do dvoch družstiev.
Pravidlá: Úlohou hráča s loptou je chytiť
naháňaného tak, že sa ho dotkne loptou.
Potom si žiaci vymenia úlohu. Naháňaný
sa môže zachrániť – zaujme určenú
polohu, alebo sa chytí predmetu (postaví
sa na jednu nohu, kľakne si, chytí sa
kužeľa).

Poznámky
Didaktika: Vzdialenosť určujeme podľa veku a vyspelosti žiakov.
Krajina: Slovensko
Vek: 5-7 rokov
Zdroj: ROVNÝ, M. – KABÁČOVÁ, B. – GRANEC, K. 1986. Pohybové hry
detí predškolského veku. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1986. 207 s.
Použitá a odporúčaná literatúra
1. ADAMČÁK, Š., NEMEC, M. 2010. Pohybové hry a školská telesná
a športová výchova. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela,
Fakulta humanitných vied, 2010. ISBN 978-80-557-0099-1.
2. ARGAJ, G. 2009. Pohybové hry pre telesnú a športovú výchovu.
Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2009. ISBN 978-2232602-5.
3. FOSTEROVÁ, E. R., HARTINGEROVÁ, K., SMITHOVÁ, K. A. 1997.
85 her pro zlepšení kondice dětí. Praha : Portál, 1997. ISBN 807178-177-0.
4. KIRCHNER, G. 2000. Children s games from around the world.
Needham Heights : Allyn & Bacon, 2000. ISBN 0-205-29627-0.
5. ROVNÝ, M., KABÁČOVÁ, B., GRANEC, K. 1986. Pohybové hry detí
predškolského veku. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1986. 207 s.
6. ZAPLETAL, M. 1987. Hry na hřišti a v tělocvičně. Praha : Olympia,
1987.
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1.5 Pohybové hry skákačky
Cieľ
Naučiť žiakov pohybovať sa rôznou rýchlosťou, rôznym smerom,
prekonávať
rôzne
prekážky
lezením,
prekonávať
prekážky
preskakovaním.
Vedomosti
Základné informácie o pohybových hrách a súťažiach, správna
technika základných pohybových činností, zásady bezpečnosti a hygieny
pri hrách.
Schopnosti a zručnosti
Proporcionálny
rozvoj
všetkých
pohybových
schopností
prostredníctvom hier, osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť
podľa nich konať a rozhodovať.
Príklady pohybových hier a ich didaktika
Na klokanov (skákanie znožmo)
Schéma

Organizácia
Pomôcky: Kužele, lopty.
Zameranie:
Nácvik
skákania,
koordinácia pohybov.
Ihrisko: Telocvičňa, školský dvor.
Hráči: Družstvá (5-10 žiakov).
Pravidlá: Úlohou žiaka je s loptou
medzi kolenami preskákať k méte.
Víťazí družstvo, ktoré sa skôr
vystrieda. Hru obmeníme tak, že
loptu žiaci držia medzi členkami.

Poznámky
Didaktika: Vzdialenosť určujeme podľa veku a vyspelosti žiakov.
Krajina: Slovensko
Vek: 5-7 rokov
Zdroj: ROVNÝ, M. – KABÁČOVÁ, B. – GRANEC, K. 1986. Pohybové hry
detí predškolského veku. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1986. 207 s.
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Skákajúci kruh (skákanie znožmo)
Schéma

Organizácia
Pomôcky: Lano, švihadlá.
Zameranie: Nácvik skákania, koordinácia pohybov.
Ihrisko: Telocvičňa, školský dvor.
Hráči: Skupina (5-10 hráčov).
Pravidlá: Žiaci vytvoria kruh, učiteľ s lanom alebo
dlhším švihadlom je v strede. Učiteľ lano roztočí
a hráči ho postupne preskakujú. Žiak, ktorý lano
nepreskočí, má trestný bod a hra pokračuje ďalej.

Poznámky
Didaktika: Učiteľ najskôr otáča lano tak, aby sa šúchalo po zemi a potom
ho točí tak, aby sa zdvihlo.
Krajina: Slovensko
Vek: 5-7 rokov
Zdroj: ARGAJ, G. 2009. Pohybové hry pre telesnú a športovú výchovu.
Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2009. ISBN 978-2232602-5.
Použitá a odporúčaná literatúra
1. ARGAJ, G. 2009. Pohybové hry pre telesnú a športovú výchovu.
Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2009. ISBN 978-2232602-5.
2. MAZAL, F. 2007. Hry a hraní pohledem ŠVP. Olomouc : Hanex,
2007. ISBN 978-80-85783-77-3.
3. MOOSMANN, K. 2009. Das grosse Limpert-Buch der Kleinen Spiele.
Wiebelsheim : Limpert Verlag, 2009. ISBN 978-3-7853-1768-6.
4. ROVNÝ, M., KABÁČOVÁ, B., GRANEC, K. 1986. Pohybové hry detí
predškolského veku. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1986. 207 s.
5. ZAPLETAL, M. 1987. Hry na hřišti a v tělocvičně. Praha : Olympia,
1987.
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1.6 Prehadzovaná
Cieľ
Naučiť žiakov odhadovať dráhu letu lopty a adekvátne sa pohybovať
na ihrisku, manipulovať s loptou spôsobom, ktoré sú potrebné v
minivolejbale, resp. volejbale a spolupracovať na ihrisku.
Vedomosti
Základné informácie o taktike hry, správna technika hádzania a
chytania, resp. odrážania lopty, zásady bezpečnosti a hygieny.
Schopnosti a zručnosti
Rýchlosť, pohybová koordinácia, správna technika vybraných
spôsobov hádzania a chytania lopty, osvojovanie si pravidiel rôznych
variantov hry a schopnosť podľa nich konať a rozhodovať.
Dodržiavať zásady fair play pri realizovaných hrách, adekvátne
povzbudzovať pri hrách ako ich aktér i ako divák.
Prehadzovaná bývala obľúbená hra na základných školách.
Predchádzala výučbe volejbalu. Hrával sa jeden variant hry, a to 6 proti 6
na volejbalovom ihrisku. S nástupom minivolejbalu sa objavili varianty
s menším počtom žiakov. Sú výbornou prípravou nielen na minivolejbal,
ale aj na iné minihry. Deti sa učia rôznymi spôsobmi hádzať a chytať
loptu, odhadovať dráhu letu lopty a spolupracovať. Ak by sme zobrali do
úvahy len prípravu na minivolejbal, hra a jej varianty sú vhodné aj na to,
aby si deti osvojili základný princíp a základné pravidlá volejbalu.
Prehadzovaná jeden s jedným
Dvojice žiakov súťažia proti sebe, ktorá si viackrát bez chyby hodí
a chytí loptu. Hádže a chytá sa ľubovoľným spôsobom ponad sieť alebo
pásku primerane vysokú (obr. 1). Snahou je prihrávať si čo najpresnejšie.
Varianty:
-

Každá dvojica má tri pokusy. Počíta si počet preletov ponad sieť. Do
súťaže prihlási najlepší pokus. Víťazom je dvojica s najvyšším
počtom preletov.
Stanovíme časový limit, napr. 1 minútu. Počas tohto limitu dvojice
hádžu a chytajú loptu ponad sieť a počítajú počet preletov. Ak urobia
chybu a zmestia sa do časového limitu, začínajú znova, ale počítajú
od nuly. Na konci zahlásia najlepší pokus. Víťazí dvojica s najvyšším
počtom preletov.
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Obr. 1 Prehadzovaná jeden s jedným
Prehadzovaná jeden proti jednému
Veľkosť ihriska je primeraná veku a vyspelosti detí. Hrá sa ponad
volejbalovú sieť alebo pásku v primeranej výške.
Hádzať a chytať loptu môžu žiaci:
-

ľubovoľným spôsobom (obr. 2)

-

nad hlavou (minimálne nad úrovňou ramien) do volejbalového košíka
(obr. 3)

-

do oboch rúk pod úrovňou pása (obr. 4 a 5)

Pohyb na ihrisku je možný bez lopty, s loptou je pohyb zakázaný. Podľa
potreby je ale možné povoliť aj pohyb s loptou.
„Podáva“ sa hodením lopty jednoručne zhora alebo obojručne zdola
spoza zadnej čiary, podľa potreby so skrátenej vzdialenosti.
Taktika. Snahou žiaka by malo byť prehodiť loptu k súperovi tak, aby
padla na zem.
Chyby: Každý dopad lopty na hraciu plochu alebo do autu.
Bodovanie je ako vo volejbale, t.j. každá chyba znamená bod.
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Obr. 2 Prehadzovaná s ľubovoľným
chytaním a hádzaním

Obr. 3 Prehadzovaná proti jednému
s chytaním do volejbalového košíka

Obr. 4 Prehadzovaná s hádzaním
a chytaním lopty pod úrovňou pása

Obr. 5 Spôsob chytania lopty

Prehadzovaná dvaja proti dvom (obr. 6)
Veľkosť ihriska je primeraná počtu žiakov, ich veku a vyspelosti. Vhodné
je širšie a kratšie ihrisko, ako naopak (napr. 4,5 x 6 m) v strede rozdelené
sieťou alebo páskou vo výške zhruba 200 cm.
Hádzať a chytať sa môže ľubovoľne alebo určeným spôsobom (napr.
chytanie do volejbalového košíčka nad úrovňou pliec).
Bez lopty sa žiak môže pohybovať ľubovoľné, s loptou je pohyb zakázaný.
Podáva sa obojručne alebo jednou rukou zhora spoza zadnej čiary, podľa
potreby so skrátenej vzdialenosti. Žiaci sa na podaní striedajú ako
vo volejbale. Malo by sa hrať aspoň na jednu, lepšie na dve prihrávky
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vo vlastnom ihrisku. Snahou žiakov by malo byť prihrať loptu presne
spoluhráčovi, aby ju mohol prehodiť k súperovi tak, aby padla na zem.
Chyby: Každý dopad lopty na hraciu plochu alebo do autu znamená chybu.
Bodovanie je ako vo volejbale, t.j. každá chyba znamená bod. V hre sa
učia deti základy súčinnosti.
Poznámka: Hrať je možné aj s 3 alebo 4 žiakmi na ihrisku primeranej
veľkosti (napr. 9 x 4,5 m) v strede rozdelenom sieťou alebo páskou vo
výške približne 200 cm.
V hre s viacerými žiakmi sa deti učia postup na ihrisku a zásady
súčinnosti. Varianty postavenia sú rôzne. V trojici môžu stáť žiaci v jednej
rovine alebo do trojuholníka (obr. 8), v štvorici v tvare lichobežníka,
ktorého vrchol je v strede siete (obr. 9). Prvú loptu by sa mali žiaci snažiť
prihrať na žiaka pri sieti a dostať sa do jej blízkosti. Z kratšej vzdialenosti
môžu efektívnejšie útočiť.

Obr. 6 Prehadzovaná dvaja proti dvom

Obr. 7 Postavenie pri prehadzovanej traja proti trom
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Obr. 8 Postavenie pri prehadzovanej štyria proti štyrom

Obr. 9 Vhodné lopty

Použitá a odporúčané literatúra
1. Zapletalová, L., Přidal, V., Laurenčík, T. 2007. Volejbal. Základy
výučby, techniky a taktiky. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007.
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1.7 Minivolejbal
Cieľ
Naučiť žiakov základnú súčinnosť na ihrisku a základnú taktiku
riešenia herných situácií v minivolejbale.
Vedomosti
Základné informácie
bezpečnosti a hygieny.

o taktike

hry,

základné

pravidlá,

zásady

Schopnosti a zručnosti
Rýchlosť, pohybová koordinácia, osvojovanie si pravidiel rôznych
variantov hry a schopnosť podľa nich konať a rozhodovať.
Dodržiavať zásady fair play, adekvátne povzbudzovať ako aktér i ako
divák.
Minivolejbal (obr. 1) je hra vhodná pre volejbalových začiatočníkov
každého veku. V zásade je minivolejbal podobný volejbalu, ktorý hrajú 6
hráči, ale má svoje špecifiká. Hrá sa menšom ihrisku s tromi hráčmi.
Pravidlá sú pomerne flexibilné a poskytujú tak možnosť príjemného
zážitku z hry hráčom akejkoľvek úrovne a veku.

Obr. 1 Minivoilejbal 3 :3
Základné pravidlá
Ihrisko: 6 x 9 m v strede rozdelené sieťou. Výška siete je primerane
veku a pohlaviu od 215 do 230 cm.
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Hráči: Počet žiakov na ihrisku 3, počet náhradníkov ľubovoľný, striedanie
neobmedzené.
Žiaci na ihrisku postupujú v rovnakom poradí v smere hodinových
ručičiek. Podáva krajný pravý hráč spoza zadnej čiary (obr. 1). Podľa
potreby môže byť čiara podania vyznačená aj vo vnútri ihriska. V herných
činnostiach nie sú žiaci obmedzení, t.j. všetci môžu hrať všetko (útočiť,
blokovať).
Žiak sa nesmie dotknúť siete a preniknúť celou nohou alebo rukou, ako aj
inou časťou tela za stredovú čiaru k súperovi.
Družstvo má svojho kapitána. Pred začiatkom zápasu kapitáni žrebujú
určeným spôsobom o podanie alebo stranu ihriska. Víťaz má právo
voľby.
Lopta: Normálna volejbalová alebo špeciálna minivolejbalová.
Herné činnosti: Začiatočníci môžu vykonávať všetky herné činnosti
vrátane podania odbitím obojručne zhora, pokročilejší využívajú všetky
herné činnosti jednotlivca, ktoré ovládajú.
Lopta musí dopadnúť do ihriska. Mimo ihriska je vtedy, keď je celým
objemom za čiarou.
Bodovanie: Každá chyba znamená bod pre družstvo, ktoré sa jej
nedopustilo a toto družstvo aj má právo podávať. Hrá sa do 25 bodov
s dvojbodovým rozdielom. Možné sú aj varianty do 21 bodov, 15 bodov,
hra na čas a pod. Hrá sa dohodnutý počet setov. Po každom sete si
družstva menia strany.
Varianty postavenia hráčov v minivolejbale
V zásade sú možné tri základné varianty postavenia žiakov na ihrisku.
Každý z nich je vhodný pre inú úroveň výkonnosti.
Variant 1
Postavenia s nahrávačom chrbtom k sieti v strede siete
Tento variant je najjednoduchší. Jeden žiak (nahrávač) stojí v strede
siete na upaženie od nej. Je otočený chrbtom k sieti. Zvyšní dvaja asi
v dvoch tretinách ihriska vpravo a vľavo od neho (obr. 2). Prvé odbitie
smeruje na nahrávača a ten nahráva pred seba smerom k tomu krajnému
hráčovi, ktorý mu prihral. Nahrávka by mala byť asi krok pred neho.
Krajný odbije k súperovi (obr. 3).
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Obr. 2

Obr. 3

Výhodou tohto postavenia sú malé uhly odbitia. Pod uhlom sa odbíja
prakticky len pri spracovaní podania a útoku súpera. Všetky ostatné
odbitia je možné realizovať prakticky priamo pred seba.
Variant 2
Postavenie s nahrávačom bokom k sieti v strede siete
Tento variant používajú pokročilejší hráči, pretože už vyžaduje takmer
výlučne odbitia pod uhlom. Jeden zo žiakov (nahrávač) stojí v strede
siete vo vzdialenosti od nej asi na upaženie. Je otočený bokom k sieti.
Zvyšní dvaja stoja ako v predchádzajúcom variante asi v dvoch tretinách
ihriska vpravo a vľavo od neho. Prvé odbitie smeruje na nahrávača. Ten
nahráva rovnobežne so sieťou, najlepšie na tú stranu, odkiaľ dostal
prihrávku (obr. 4). Vyspelí hráči môžu nahrávať aj za seba (obr. 5).
Krajný hráč, na ktorého stranu smeruje nahrávka, sa rozbieha a útočí.

Obr. 4

Obr. 5

Variant 3
Postavenie s nahrávačom na pravom okraji siete
Tento variant je vhodný pre vyspelých hráčov. Nahrávač stojí na
pravej strane siete asi 2 m od postrannej čiary. Je postavený bokom
k sieti vo vzdialenosti od nej asi na upaženie. Z dvoch zvyšných žiakov
jeden stojí vľavo asi v polovici ihriska, druhý asi na úrovni nahrávača
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viacej vzadu (obr. 6). Nahrávač môže nahrať dlhú nahrávku na útok
krajnému ľavému hráčovi (obr. 7), krátku nahrávku pred seba (obr. 8)
alebo krátku nahrávku za seba pravému hráčovi (obr. 9). Žiaci útočia
spôsobom, aký ovládajú (obojručne zhora, ulievka, lob). Ak vedia, môžu
aj blokovať. V minivolejbale zásadne používame jednoblok.

Obr. 6

Obr. 8

Obr. 7

Obr. 9

Použitá a odporúčané literatúra
1. Zapletalová, L., Přidal, V., Laurenčík, T. 2007. Volejbal. Základy
výučby, techniky a taktiky. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007.
ISBN
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1.8 Základné herné činnosti v minivolejbale
Cieľ
Naučiť žiakov základnú techniku a taktiku riešenia herných situácií v
minivolejbale.
Vedomosti
Základné informácie o technike a taktike herných činností jednotlivca
v minivolejbale, zásady bezpečnosti a hygieny.
Schopnosti a zručnosti
Rýchlosť, pohybová koordinácia, odbíjanie obojručne zhora a zdola,
podanie zdola, osvojovanie si pravidiel prípravných hier a schopnosť
podľa nich konať a rozhodovať.
Rešpektovať partnera a pomáhať mu pri nácviku herných činností,
dodržiavať zásady fair play.
Minivolejbal sa dá hrať, keď žiaci čiastočne ovládajú len odbíjanie
obojručne zhora (prstami). Týmto spôsobom odbitia môžu podávať,
prihrávať i útočiť. V ďalšej etape by sa do hry malo zaradiť aj odbitie
obojručne zdola (bager), aby boli žiaci schopní vybrať aj ťažšie (prudké,
resp. nízke lopty). Hru obohatí podanie zdola. Vyspelí žiaci môžu požívať
aj ulievku, lob, (prípadne smeč), jednoblok a podanie zhora.
Odbitie obojručne zhora
Mierny stoj rozkročný a výkročný ľubovoľnou nohou. Nohy sú asi na
šírku bokov a mierne pokrčené, hmotnosť tela viacej na prednej časti
chodidiel. Paže sú voľne ohnuté pred telom. Pred odbitím žiak ešte viacej
pokrčí nohy a dvihne ruky nad hlavu. Prsty má roztiahnuté a zápästia
vyvrátené dozadu. Tesne pred odbitím žiak začne vystierať nohy, paže
a celé telo proti lopte. Odbitie zakončuje vo výpone „vytiahnutý“ za
loptou.
Pri nacvičovaní môžete použiť cvičenie na obr. 1 - 3. Žiak sa zľahka
opiera o sedačku, pokrčené paže má dvihnuté hore, dlane otočené proti
sebe. Spolužiak mu zo vzdialenosti asi 3 m spodným oblúkom
nadhadzuje loptu. Žiak sa vystiera oproti lopte a odbíja ju. Opakujeme vo
viacerých sériách po 20 – 30 pokusov.
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Obr. 2

Obr. 3

Odbíjanie obojručne zhora môžeme zdokonaľovať v rôznych prípravných
hrách
Jeden s jedným (obr. 4)
Súťažia oproti sebe dvojice žiakov. Každá dvojica sa snaží o čo najvyšší
počet odbití - preletov lopty ponad sieť. Povolené je len odbíjanie
obojručne zhora. Možné sú viaceré
varianty:
Variant 1
Každá dvojica má 3
pokusy. Po skončení tretieho pokusu
ohlási pokus s najvyšším počtom
odbití.
Variant 2 Stanovíme časový limit,
napr. 2 min. Počas tohto časového
limitu sa dvojice žiakov snažia o čo
najvyšší počet odbití. Po chybe
začínajú počítať od nuly. Po
skončení časového limitu zahlásia
dvojice svoj najlepší pokus.
Obr. 4
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Volejbalový kolotoč
Hrá sa na ihrisku rozdelenom sieťou. Veľkosť ihriska a výška siete
zodpovedajú veku, pohlaviu a vyspelosti žiakov.
1. variant (obr. 5)
Na každej strane siete stojí v zástupe jedno družstvo, prví dvaja žiaci
v ihrisku, ostatní za zadnou čiarou. Žiak s loptou začne odbíjať obojručne
zhora (prstami) ponad sieť k súperovi, prvý žiak súpera odbije loptu späť.
Po odbití sa zaraďujú na koniec vlastného zástupu. Keď niektorý žiak
urobí chybu, z hry vypadáva. Hru znovu otvára prvý žiak zástupu,
v ktorom je viacej žiakov. Víťazí družstvo, ktorému zostane jeden alebo
viacerí žiaci.
Obmena: Žiak, ktorý sa dopustil chyby z hry nevypadáva, ale jeho
družstvo získava trestný bod. Víťazom sa stáva družstvo s menším
počtom trestných bodov.
Chyby: Žiak neodbije loptu ponad sieť, lopta tečuje sieť, žiak odbije iným
ako povoleným spôsobom, žiak odbije loptu mimo vymedzený priestor.
2. variant (obr. 6)
Na začiatku hry a po chybe sa odbíja – podáva spoza zadnej čiary. Žiaci
prebiehajú po odbití do zástupu na druhej strane siete. Každý, kto urobí
chybu, vypadáva. Víťazom sa stáva žiak, ktorý zostane v hre ako
posledný. Poslední dvaja žiaci, ktorí zostali v hre, už neprebiehajú.
Obmena: Žiaci nevypadávajú, hrá sa na „somára“.
Chyby: ako v predchádzajúcom prípade.

Obr. 5

Obr. 6
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Kráľ presnosti (obr. 7)
Hra je obdobou basketbalovej hry Na kráľa strelcov. Žiaci stoja v
zástupe v určenej vzdialenosti od basketbalového koša (závisí od veku a
technickej vyspelosti), každý má loptu. Hru otvára prvý žiak zástupu
odbitím na basketbalový kôš. Ak "dá kôš", musí dať kôš aj nasledujúci
žiak, inakšie vypadáva z hry. Ak však prvý žiak kôš nedá, nemusí byť
úspešný ani druhý žiak. To isté pravidlo platí aj pre nasledujúcich žiakov.
Víťazom sa stáva žiak, ktorý zostane v hre ako posledný. Môže sa hrať
na niekoľko kôl.

Obr. 7
Odbitie obojručne zdola
Širší stoj rozkročný (asi na šírku pliec), jedna noha mierne vpredu,
vystreté paže sú spojené pred telom (obr. 8 a 9). Smerujú asi pod 450
uhlom k zemi. Kolená sú viacej pokrčené ako pri odbíjaní prstami. Pred
odbitím sa žiak začne vystierať oproti lopte šikmo vpred najskôr
v kolenách, potom začne pohybovať proti lopte aj pažami. Lopta by mala
dopadnúť nad zápästia (obr. 10).
Pri nacvičovaní použite cvičenie na obr. 11. Snažte sa odbíjať len
vystieraním kolien a pohybom tela proti lopte. Pažami zo začiatku vôbec
nepracujte. Až neskôr pridajte krátky pohyb paží. Opakujte tak, ako pri
odbití obojručne zhora.
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Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 11

Odbíjanie obojručne zdola môžete zdokonaliť v prípravnej hre
„Volejbaltenis“ (obr. 12)
Veľkosť ihriska je primeraná veku (zhruba 3 x 4 m), v strede je predelené
lavičkou alebo páskou zhruba vo výške tenisovej siete.
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Lopta ľahká detská alebo volejbalová.
Lopta sa odráža spojenými pažami alebo jednou pažou. Musí vždy
dopadnúť na zem.
Chyby: odrazenie lopty bez jej dopadu na zem, dopad lopty do autu a na
lavičku.
Body sa počítajú ako vo volejbale, každá chyba je bod.

Obr. 12
Podanie zdola
Základné postavenie je u pravákov v stoji výkročnom ľavou nohou.
Chodidlá sú asi na šírku bokov, kolená mierne pokrčené. Trup je mierne
predklonený. Loptu držíme v ľavej ruke mierne pred telom na úrovni
stehna. Pravú pažu vedieme popri
boku do náprahu za telo a potom ňou
kyvadlovým pohybom šviháme popri
boku vpred. Loptu zasahujeme
volejbalovou miskou vystretej paže
zozadu zdola (obr. 13). Pred úderom
je možné loptu mierne nadhodiť (asi
10 – 15 cm), ale môže sa podávať aj
z ruky. Dôležité je prenášanie
hmotnosti tela. Pri náprahu paže za
telo ju prenesieme na zadnú nohu,
pri švihu paže vpred ju prenášame
na prednú nohu. Po údere vykročíme
pravou nohou vpred.
Obr. 13
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Pri nacvičovaní použite nasledujúci postup:
- Postavte sa v dvojiciach oproti seba na šírku ihriska. Praváci majú
ľavú nohu vpredu, lopta je pri pravej nohe (obr. 14). Preneste
hmotnosť tela na zadnú (pravú) nohu a pažu veďte dozadu do
náprahu. Potom začnite prenášať hmotnosť na prednú ľavú nohu
a súčasne pohybujte pravou vystretou pažou k lopte. Dajte lopte
impulz, aby sa kotúľala smerom k spolužiakovi. Vystierajte sa šikmo
vpred za loptou do výponu a urobte pri tom krok pravou nohou vpred
(obr. 15).
- Až bude pohyb plynulý, zoberte loptu do pravej ruky (obr. 16).
Postavte sa opäť do stoja výkročného ľavou nohou. Pažu s loptou
veďte do náprahu za telo a potom kyvadlovitým pohybom vpred tak,
aby letela oblúkom k spolužiakovi. Hmotnosť tela prenášajte ako
v predchádzajúcom cvičení. Po odhode vykročte za loptou pravou
nohou (obr. 17).
- Až pohyb zvládnete, položte si loptu na ľavú ruku (obr. 18). Pravú
pažu veďte do náprahu a švihnite ňou popri tele vpred. Loptu
zasiahnite zozadu zdola. Hmotnosť tela prenášajte ako
v predchádzajúcich cvičeniach.
- Nakoniec skúste podávať ponad sieť.

Obr. 14

Obr. 15

Obr. 16
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Obr. 18

Použitá a odporúčané literatúra
1. Zapletalová, L., Přidal, V., Laurenčík, T. 2007. Volejbal. Základy
výučby, techniky a taktiky. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007.
ISBN
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1.9 Babybasketbal
Cieľ
Naučiť žiakov základnú skupinovú súčinnosť so snahou uplatňovať
základnú individuálnu techniku a tiež s prvkami individuálnej taktiky
v herných podmienkach v babybasketbale.
Vedomosti
Poznať základy techniky herných činností jednotlivca a individuálnej
taktiky.
Poznať pravidlá babybasketbalu.
Vedieť rozlíšiť herné činnosti útočníka a obrancu.
Poznať zásady bezpečnosti a hygieny.
Schopnosti a zručnosti
Koordinačné a kognitívne schopnosti, ovládanie lopty, základy
herných činností.
Úvod
Babybasketbal hrajú najmladší záujemcovia o basketbal, deti už od 5
a až do 10 rokov, no na Slovensku nie je veľmi známy. Pravidlá tejto hry
sú prispôsobené veku a výške babybasketbalistov a babybasketbalistiek
(Legrand - Rat, 2002). Hlavnou úlohou tejto obmeny basketbalu je
umožniť súťaženie dvoch družstiev malých hráčov – detí, ktoré je
adekvátne ich veku a schopnostiam. Preto nie je dôležitý výsledok, ale
zábavný charakter podporujúci proces učenia sa hrou spojených so
zážitkom. Deti musia zostať deťmi a nemali by sa stávať zmenšeninami
dospelých hráčov.
Hracia plocha nemá určené hraničné rozmery a určujú ju dve
kružnice. Prvá vymedzujúca zakázané pásmo (menšia s polomerom 60
cm) a druhá ohraničujúca tzv. dvojbodové územie (s polomerom 4 m).
Streľba spoza tejto čiary sa započítava za tri body, rovnako ako
skórovanie zhora vkladaním (“smeč”). Úspešné strelecké pokusy
vystrelené zo vzdialenosti menšej ako 4 m sa započítavajú za 2 body
(obrázok 1). Kôš je ľahký, tvorený obručou a sieťkou a je umiestnený na
spevnenom podstavci v strede hracej plochy. Jeho výška je nastaviteľná
a počas hry sa nastavuje do výšky vzpažených paží tretieho najnižšieho
hráča obrázok 2). Lopta na babybasketbal má mať 300 g a má priemer
20 cm (lopta č. 3 – obrázok 3). Na hru je možné použiť aj iné podobné
lopty, prípadne ešte menšie (loptu č. 1 – obrázok 3).
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Obr. 1 Babybasketbalové ihrisko a kôš (Legrand - Rat, 2002).
Babybasketbal má 10 pravidiel:
1. Pohybovať sa s loptou je možné pomocou driblingu – s loptou nesmieš
behať.
2. Driblovať je možné len raz – po skončení driblingu nemôžeš znovu
začať driblovať.
3. Pred driblovaním alebo po ňom sa hráč môže otáčať jednou nohou
okolo druhej, ktorá je pevne v kontakte s podložkou.
4. Hráč nesmie súpera chytať, strkať, držať, ale musí sa snažiť bez
kontaktu a hrať v duchu fair play.
5. Hráč nesmie zasiahnuť do dráhy lopty letiacej na kôš, keď je lopta
v zostupnej fáze.
6. Žiadny hráč sa nesmie nachádzať v zakázanom pásme.
7. Hráči nesmú manipulovať s košom a jeho podstavcom.
8. Hráč, ktorý vkladá loptu zhora jednou alebo dvoma rukami, sa nesmie
na obruč zavesiť.
9. Každé porušenie pravidla 1, 2, 3, 4, 6, 8 má za následok stratu lopty
družstva.
Pri porušení pravidla 5 a 7, ak je lopta vystrelená na kôš, tak je priznaný
kôš družstvu, ktoré sa neprevinilo.
10. Každé závažné porušenie pravidla 4 má za následok vylúčenie hráča,
ktorý sa previnil, až do dosiahnutia ďalšieho koša.
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Obr. 2 Babybasketbalový kôš (Legrand - Rat, 2002).

Obr. 3 Babybasketbalové lopty č.3 a č.1.
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Vyhráva to družstvo, ktoré dosiahlo dopredu určený počet bodov. Je
možná obmena hry na určený čas, napr. 10 alebo 15 minút.
Pri nerozhodnom výsledku rozhoduje strelený prvý kôš v predĺžení.
Princípy nácviku herných činností vo veku 6-9 rokov
Obsahom nácviku v babybasketbale sú špecifické herné činnosti,
ktoré sú predstavované vo všeobecnom tvare, motivujúc deti otázkami
typu „Kto to dokáže urobiť?“ Jedná sa o herné činnosti vybrané
z klasických herných podmienok a realizované v rámci prípravných
a pohybových hier. Nácvik by sa mal uskutočňovať v pokojných a
uvoľnených podmienkach. Dôležitý je zábavný charakter a prirodzená
detská hravosť, ako aj riadené objavovanie vlastných riešení herných
situácií. Predovšetkým treba deti učiť: behať, skákať, hádzať a chytať
loptu, doskakovať loptu, fintovať, atď.
Deti sa musia hrať, driblovať, prihrávať, strieľať, brániť a všetky tieto
činnosti musia byť učiteľom predstavované vo všeobecnej podobe,
zároveň s pravidlami baby, či minibasketbalu pri začatí vlastnej hry.
Avšak ešte pred preberaním pravidiel, je dôležité aby deti chápali tieto
základné prvky pravidiel:
• Vlastná hra sa uskutočňuje v určitom priestore a v čase.
• Čo treba robiť pri útočení ?
• Čo treba robiť pri bránení ?
Keď už dieťa "ovláda" pravidlá hry a je v nich ako-tak udomácnené,
môžeme základy hry vysvetľovať a rozširovať nasledovne:
« Ak chceš vyhrať zápas, musíš dosiahnuť viacej košov ako družstvo
súpera, čo znamená, že musíš strieľať na kôš súpera ».
«Nemôžeš hrať stále sám proti celému družstvu súpera, ale pretože
máš v svojom družstve aj spoluhráčov, ktorých musíš vidieť a prihrávať
loptu aj im.».
«Družstvo súpera nesmie dosiahnuť viacej košov ako tvoje družstvo,
čo znamená, že musíš brániť vlastný kôš».
Rámcový plán by mal obsahovať:
• Hry s loptou a s iným náčiním pre zlepšovanie spoznávania svojho tela,
jeho častí, rovnováhy, priestoru, času, atď.
• Hry s loptou a s iným náčiním so zámerom budovania a zlepšovania
koordinácie (rovnováhy, rytmičnosti, reakcií) a rýchlosti, agility, atď.
• Hry s loptou (individuálne a vo dvojiciach pre zlepšenie koordinácie).
• Nácvik ovládania lopty na mieste a v pohybe.
• Nácvik driblingu na mieste a v pohybe.
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• Nácvik uvoľňovania sa hráča bez lopty.
• Nácvik základnej techniky streľby.
• Nácvik prihrávok na mieste.
• Nácvik základov obrany (obrana lopty, koša).
• Rôzne štafetové súťaže.
• Základy hry 1:1.
Neskôr by mal byť postupne dopĺňaný o:
• Hry s loptou na mieste, v pohybe, v dvojiciach, trojiciach atď.
• Náročnejšie driblingové naháňačky a štafety.
• Strelecké cvičenia (individuálne a kolektívne súťaže).
• Cvičenia so spojením driblingu a streľby.
• Cvičenia so spojením prihrávok a streľby.
• Prihrávky v pohybe (prebehy s prihrávkami v dvojiciach a trojiciach).
• Strelecké hry (individuálne i v družstvách, z rôznych pozícii, streľba za
vodičom, atď.).
• Nácvik reťazenia herných činností.
• Spájanie ďalších herných činností – driblingu, prihrávok, streľby a
obrany.
• Herné cvičenia 1:1 a 2:2.
• 3 x 3 voľne, 3 x 3 bez driblingu.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa zameriavame najprv na činnosti
s loptou a na spoznávanie tela a jeho častí. Prioritu tu má ovládanie lopty
v rôznych polohách (držanie, chytanie, nosenie, kotúľanie, žonglovanie,
prehadzovanie si, podávanie, začiatky hádzania a driblingu na mieste)
a spojenie pohybu hráča s loptou – vedenie lopty – dribling.
Použitá a odporúčaná literatúra
1. FIBA. 2000. Basketball for young players. Guidelines for coaches.
Madrid : FIBA, 2000. 364 s.
2. LEGRAND, L. – RAT, M. 2002. Škola basketbalu. In Basketbal.
Mladé letá, 2002. s. 93-116. ISBN 80-06-01156-7
3. TOMÁNEK, Ľ. 2010. Teória a didaktika basketbalu. Bratislava, ICM
Agency, 2010.
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1.10 Nácvik ovládania lopty v babybasketbale
Cieľ
Naučiť žiakov individuálne herné zručnosti,
ktoré sú predpokladom osvojenia si techniky
základných
herných
činností
jednotlivca
v babybasketbale.
Vedomosti
Poznanie vlastného tela a jeho pohybov.
Poznať základy techniky herných činností
jednotlivca vykonávaných s loptou.
Schopnosti a zručnosti
Koordinácia horných a dolných končatín, ovládanie lopty a pohybov
častí tela.
Úvod
Nácvik ovládania lopty sa môže realizovať na mieste a tiež
„v pohybe“. Zameriavame sa na zaujatie správneho basketbalového
postoja – základné útočného (s loptou na hrudi) alebo trojhrozbového (tri
útočné hrozby – vystreľ, prihraj, dribluj, s loptou pri boku). Súčasťou tohto
postoja je aj držanie lopty, kde dbáme na dodržiavanie dotykovej plochy
– horná (mozoľovitá) časť dlane, prsty a najmä brušká prstov. Samotná
manipulácia s loptou – žonglovanie – ballhandling na mieste sa využíva
najmä v tomto postoji (dbáme najmä na pokrčenie v kolenách). Cvičenia,
ktorými rozvíjame ovládanie lopty, sú často aj súčasťou rozcvičenia.
Ballhandling predstavuje zdanlivo nesúvisiace činnosti s hernými
činnosťami, avšak tie sú nápomocné k zlepšeniu ovládania lopty.
Vytvárajú pocit lopty a pomáhajú odstrániť zrakovú kontrolu nad loptou.
Môžu plniť funkciu väčšiny všeobecných cvičení využívaných pri
rozcvičení. Sú základným prvkom manipulácie / hry s loptou. Vytvárajú
predpoklad pre nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca s
loptou (uvoľňovanie sa hráča s loptou, prihrávanie a chytanie lopty,
streľba, doskakovanie), a taktiež pre zvládnutie mnohých jedinečných,
málo sa opakujúcich herných situácií. Preto je jednou z prvých činností
využívaných pri nácviku tých najmenších (Garchow – Dickinson, 1992;
Mondoni, 1996 a ďalší).
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Príklady cvičení na nácvik ovládania lopty a tela:
1. Chôdza po ihrisku s okamžitým zastavením s loptou alebo bez lopty.
2. Rôzne spôsoby chôdze alebo poklusu:
a) na špičkách, na pätách, na vnútornej a na vonkajšej časti chodidiel s
držaním lopty v rukách,
b) dopredu, dozadu, bokom do strán, okolo celého alebo na polovici
ihriska, držiac loptu vo vystretých rukách nad hlavou alebo dole pri
kolenách (medzi kolenami),
c) s držaním lopty za chrbtom
d) pre kotúľajúcou sa loptou.
3. Beh s vysokým dvíhaním kolien, držiac loptu vo
vystretých rukách pred sebou.
4. Chôdza alebo beh žiakov s loptou na polovici
ihriska s hudobnou produkciou v pozadí. Vypnutie
hudby je signálom pre zastavenie ich pohybu. Učiteľ
počas viacerých opakovaní sleduje reakčnú dobu
žiakov.
5. Chôdza alebo poskoky s loptou, ktorú žiak drží
medzi členkami bez toho, aby spadla na zem (obrázok
1).
Rýchlosť
pohybu
môžeme
zrýchľovať
a spomaľovať tlieskaním.

Obr. 1

6. Sed s pokrčenými nohami, ich dvíhania a kotúľanie alebo podávanie si
lopty popod kolenami.
7. Sed znožmý (Mondoni, 1996):
a) podávanie si lopty popod zdvihnuté nohy (obrázok 2),
b) dvíhanie lopty, ktorú žiak drží medzi členkami – hore a dole (obrázok
3),
c) vyhadzovanie lopty, ktorú žiak drží medzi členkami, žiakovi za sebou
(obrázok 4).

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4
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8. Ľah na chrbte (Mondoni, 1996):
a) kotúľať loptu popod zdvihnutú panvu / popod kolenami (obrázok 5),
b) loptu držať medzi členkami a dvíhať ju, až sa dotkne zeme za hlavou.
Uchopenie lopty rukami, sed, predklon a položenie lopty do
východzej polohy (obrázok 6),
c) loptu držať medzi členkami a dvíhať ju, až ju uchopí žiak za mnou
(obrázok 7).

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

9. Loptu pevne držať medzi členkami: drep, sed, pootočenie vľavo a
vpravo, vztyk (bez pomoci rúk).
10. Vzpor (Mondoni, 1996)::
a) kľačmo a postrkovať loptu hlavou k určenému cieľu (obrázok 8),
b) na jednej ruke a kotúľanie lopty druhou rukou a zároveň sa otáčať do
kruhu (obrázok 9),
c) ležmo za rukami. Kľuky nad loptou. Pokrčiť ruky, až sa dotkne
hrudník lopty a znovu ich vystrieť (obrázok 10).

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10

11. Vyhadzovanie lopty a:
a) podliezanie odrážajúcej sa lopty po každom dotyku podložky,
b) drep – stoj – chytenie lopty do dvoch rúk,
c) tlieskanie a následné chytenie lopty,
d) skákanie po dobu, kým sa neprestane odrážať – zladenie odrazov
žiaka a lopty.
12. Cvičenie v dvojici (Mondoni, 1996)::
a) podávanie lopty pomedzi nohy a ponad hlavu (obrázok 11),
b) stoj chrbtom k sebe s loptou medzi žiakmi. Na znamenie sa pohne
jeden žiak a druhý musí loptu chytiť obrázok 12).
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Obr. 12

Ďalšími cvičeniami sú cvičenia zamerané na činnosť rúk. Dôraz
kladieme najmä na činnosť prstov a zápästí.
13. Držanie lopty a jej opakované vytláčanie približovaním prstov k sebe
(obrázky 13-14).
14. Krúženie lopty okolo jednej ruky alebo krúženie rúk okolo lopty –
„mlynček“ (obrázky 15-16).

Obr. 13 Držanie lopty prstami

Obr. 14 Vytlačenie lopty

Obr. 15 Krúženie rukou okolo lopty

Obr. 16 Krúženie predlaktiami
okolo lopty
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Ďalšou skupinou sú cvičenia, ktoré využívajú krúženie lopty okolo
častí tela, podávaním si lopty z jednej ruky do druhej (obrázok 17).
1)
2)
3)
4)

Krúženie okolo hlavy,
krúženie kolo pásu,
krúženie okolo dolných končatín v stoji
spojnom,
a 5) krúženie okolo jednotlivých dolných
končatín.

Väčšinu týchto a ďalších cvičení je možné
vykonávať:
 v stoji,
 v kľaku na jednej dolnej končatine,
 v chôdzi,
 v pokluse.
Obr. 17 dráhy pohybu lopty 1-5 (Scott, 2001)
Vyvrcholením nácviku ovládanie lopty môžu byť rôzne štafetové
súťaže družstiev, napríklad:
1. Družstvo stojí v rade za sebou:
a) podávanie lopty ponad hlavy od prvého po posledného a prebehnutie
posledného dopredu nesúc loptu, až kým sa prvý dostane znovu
dopredu,
b) podávanie lopty bokom (jednou stranou alebo striedavo) v rade za
sebou a lezenie posledného s loptou dopredu pomedzi nohy
ostatných, až kým sa prvý dostane znovu dopredu,
c) podávanie lopty pomedzi nohy od prvého k poslednému a kotúľanie
lopty od posledného k prvému pomedzi nohy určený počet krát,
d) kotúľanie lopty od prvého k poslednému pomedzi nohy a podávanie
lopty naspäť ponad hlavy dopredu prvému určený počet krát, naspäť.
Použitá a odporúčaná literatúra
1. FIBA. 2000. Basketball for young players. Guidelines for coaches.
Madrid : FIBA, 2000. 364 s.
2. GARCHOW, K. – DICKINSON, A. 1992. Youth basketball : A
Complete Handbook. Carmel, IN : Cooper publishing group, 1992.
500 s.
3. MONDONI, M. 1996. Hravý šport – minibasketbal. In Basketbalový
tréner č. 4, ZT SBA, december 1996. s. 29-35.
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4. SCOTT, J. W. 2001. The Basketball Book. Boston : Alyn & Bacon,
2001. 308 s.
5. TOMÁNEK, Ľ. 2010. Teória a didaktika basketbalu. Bratislava : ICM
Agency, 2010, 212 s.
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1.11 Nácvik vedenia lopty – driblingu v babybasketbale
Cieľ
Naučiť žiakov základy techniky vedenia lopty
driblovania
na
mieste
a v pohybe
v zjednodušených podmienkach.
Vedomosti
Poznať základy techniky vedenia lopty - driblingu v babybasketbale.
Schopnosti a zručnosti
Koordinačné schopnosti a vedenie lopty na mieste a v pohybe.
Úvod
Dribling charakterizujeme ako kontrolované odrážanie lopty rukou bez
zrakovej kontroly. Uskutočňuje sa cez odrážanie, stláčanie lopty smerom
k podlahe pomocou sklápania zápästia a so snahou o čo najdlhší kontakt
dotykovej plochy ruky s loptou. Pri tomto pohybe je horná končatina a jej
časti – lakeť a zápästie sú uvoľnené. Dribling slúži na približovanie sa
ku košu, na zlepšenie prihrávkového uhla a na prekonávanie súpera.
Popis techniky driblingu na mieste:
- prsty driblujúcej ruky sú voľne roztiahnuté,
- je to tlakovo-ťahový pohyb paže, zápästia a prstov,
- pohyb začína extenziou lakťa a flexiou prstov a zápästia (pumpa),
- tlak odrazenej lopty nahor, tlmenie prstami a zápästím,
- kontrola lopty prstami a bruškami prstov ako aj dotykovou časťou
dlane,
- druhá ruka je držaná hore a chráni loptu.
Žiakom sa pokúšame zdôrazňovať základné zásady:
 Ak nedribluješ, nesmieš behať s loptou v rukách.
 Nemôžeš vybiehať za čiary ohraničujúce ihrisko.
 Ak skončíš dribling, nemôžeš začať znovu driblovať
 Žiak, ktorý má loptu sa musí snažiť ísť tam, kde nie sú žiaci súpera
(vysvetliť ako) a musí sa okamžite rozhodnúť čo urobí. Ale taktiež sa
musí snažiť pozmeniť svoj plán, ak sa zmenia podmienky na ihrisku.
 Žiak s loptou sa musí snažiť vzdialiť sa od svojho súpera (chrániac si
loptu, natočením sa chrbtom k súperovi, obrátkami, prácou rúk, atď.)
 Žiak, ktorý má v držaní loptu, musí sa snažiť prekonať svojho súpera.
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Kľúčové body nácviku driblingu:
- Základný postoj pre dribling – skrátenie vzdialenosti ruky
od podložky, pokrčenie kolien, mierny predklon trupu.
- Sledovanie priestoru a spoluhráčov najmä pred sebou – „hlava hore“.
- Chránenie si lopty druhou pažou.
- Stláčanie lopty pažou smerom k podložke s aktívnym sklopením
zápästia.
Najčastejšie chyby pri nácviku:
- Zraková kontrola lopty.
- Strnulá, kŕčovitá práca paže, zápästia.
- Udieranie do lopty, prenášanie lopty.
- Vychyľovanie sa do strán pri základnom postoji.
- Preferencia jednej ruky (dominantnej).
Príklady cvičení na nácvik driblingu:
1. Dribling na mieste:
a) so snahou triafať do toho istého miesta. Zameriavame sa postoj
a prácu paže a zápästia.
b) s poskokmi – znožmo alebo roznožmo – znožmo,
c) so zatvorenými očami,
d) v tvare písmena V – z jednej do druhej ruky.
2. Dribling v stoji, v sede a ľahu. Dribling prstami (opakovane jedným
alebo striedavo ako na klavíri). Dribling striedavo oboma rukami ako
bubnovanie.
2. „Driblingový semafór“:
a) učiteľ ukazuje prsty na ruke, žiaci ho sledujú a kričia – vyvolávajú
čísla, zameriavame sa na korekciu techniky - práce paže a zápästia,
b) učiteľ ukazuje do strán – smer driblingu, žiaci menia driblujúcu ruku.
3. „Zrkadlo“.
Dvojice stoja oproti sebe a zrkadlovo opakujú činnosť jeden podľa
druhého, dribling na mieste so striedaním rúk, výšky driblingu,
jednoduché pohyby do strán – vpred, vzad alebo do bokov:
a) predcvičujúci žiak nemá loptu a upažuje alebo ukazuje čísla,
b) obaja žiaci majú loptu.
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4. “Motýlik“ (Legrand - Rat, 2002).
Dribling na mieste so snahou triafať kruhy nakreslené na zemi.
Odrážanie lopty striedavo raz jednou a druhou rukou pri presune
do ďalšieho kruhu (obrázok 1).

Obrázok 1 Dribling do kruhov
5. Kotúľanie lopty (Mondoni, 1996).
Kotúľanie lopty okolo prekážok (lôpt, kužeľov) po slalomovej dráhe alebo
s obtáčaním sa okolo prekážky (obrázok 2).

Obrázok 2 Kotúľanie lopty okolo prekážok
6. „Partitúra“ (Legrand - Rat, 2002).
Dribling v pohybe – chôdzi so snahou driblovať raz na jednej potom
na druhej strane čiary alebo viacerých rovnobežných čiar.
7. „Horská cestička“ (Legrand - Rat, 2002).
Dribling v pohybe – chôdzi so snahou driblovať raz jednou a potom
druhou rukou v zákrutách slalomového pohybu.
8. „Vodič“ alebo „Had“.
Dribling v pohybe po dráhe spolužiaka. Určený žiak vedie spolužiaka
alebo skupinu žiakov, určuje dráhu, tempo a spôsob driblingu, využíva
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jednoduché zmeny smeru. Úlohou vedených žiakov je čo najvernejšie
zopakovať činnosť, ktorú vykonáva vodič.
9. „Výmena“.
Dribling ľubovoľne po ihrisku a na znamenie učiteľa vymeniť si priamo
v driblingu loptu s iným driblujúcim žiakom. Môžeme postupne odoberať
lopty a ten komu sa lopta neujde – vypadáva.
9. „Lovec chvostov“.
Chvost tvorí vreckovka, švihadlo alebo dres, ktorý majú žiaci zastrčený
v trenírkach na chrbte. Určený lovec sa snaží počas toho ako všetci
driblujú ukradnúť chvost spolužiakom za určitý čas (napr. za 30 sekúnd).
Kto stratí chvost, je vylúčený. Zameriavame sa na uvedomenie si
dôležitosti postoja a sledovania žiakov okolo seba. Realizujeme
v dvojiciach, trojiciach a neskôr vo väčších skupinách a s viacerými
lovcami.
10. „Vypichovaná“:
a) dribling v dvojiciach. Žiak s loptou je útočník a druhý je obrancom.
Na znamenie učiteľa sa obranca snaží vypichnúť loptu útočníkovi,
b) vo vymedzenom území (väčší počet žiakov), v stredovom kruhu
(menší počet žiakov). Tí čo vyjdú z kruhu alebo im ujde lopta sú
vylúčení (ovládanie lopty, ochrana driblingu).
Zameriavame sa na uvedomenie si dôležitosti postoja a chránenia si
lopty.
11. „Hra na sochy“.
Žiaci sa pohybujú driblingom v určenom priestore – polovica ihriska.
Na znamenie (zvukové alebo zrakové) učiteľa prestávajú driblovať:
a) chytia loptu do oboch rúk – kontrola držania lopty a postoja,
b) zastavia krokom – na dve doby – určovanie obrátkovej nohy,
c) zastavia skokom na obe nohy súčasne – výber obrátkovej nohy
a pivotovanie,
Pri pokračovaní driblingu v pohybe dbáme na začiatok driblingu
a neporušovanie pravidiel o krokoch. Počas driblingu upriamujeme
pozornosť na dribling bez zrakovej kontroly a vyhýbanie sa spoluhráčom.
12. Driblingové naháňačky v menších skupinkách:
a) po čiarach,
b) na polovici ihriska.
Pri chytaní nekladieme dôraz na to, či babu odovzdávajú dominantnejšou
alebo slabšou rukou. Po chytení naháňa chytený alebo naháňajúci (jeden
alebo viacerí) chytajú ostatných a chytení zostávajú stáť (sedieť).
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13. Driblingové štafety:
a) na jednoduchej priamej dráhe okolo vytýčeného kužeľa (jednou
rukou alebo so striedaním driblujúcej ruky – tam a späť),
b) s jednoduchými zmenami smeru – slalom,
c) s obiehaním dookola jednotlivých kužeľov,
d) dribling vpred, okolo kužeľa a dribling vzad.
Použitá a odporúčaná literatúra
1. FIBA. 2000. Basketball for young players. Guidelines for coaches.
Madrid : FIBA, 2000. 364 s.
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1.12 Prípravné a pohybové hry so zameraním na
minibasketbal
Cieľ
Naučiť žiakov základnú skupinovú súčinnosť s uplatňovaním
základnej techniky a s prvkami individuálnej taktiky v herných
podmienkach prípravných a pohybových hier.
Vedomosti
Poznať pravidlá vybraných prípravných a pohybových hier. Vedieť
rozlíšiť herné činnosti útočníka a obrancu.
Schopnosti a zručnosti
Koordinačné, rýchlostné a kognitívne schopnosti, ovládanie lopty,
základy herných činností jednotlivca.
Úvod
Prípravné a pohybové hry sú metodickoorganizačnou
formou
umožňujúcou
prezentovanie vybraných herných činností
v komplexnom prejave, slúžia na rozvoj
techniky a taktiky herných činností a tvorivosti
hráča. Prípravné hry majú mať základné črty
mini basketbalovej hry, majú upravené
pravidlá a súvislý herný dej. V školskej
telesnej a športovej výchove sú zaradené
najčastejšie
za
prípravné
cvičenia.
(Zapletalová, 2007). Pohybové hry zamerané
na minibasketbal majú zväčša jednoduchší
herný dej a základné črty minibasketbalovej
hry nie sú až tak výrazné.
Príklady prípravných a pohybových hier:
1. „Jastrab a sliepka“ alebo „Mačka a stonožka“.
a) Bez lopty.

b) S loptou – okrem kuriatok.

„Jastrab“ sa snaží dotknúť sa „kuriatka“, ktoré je za „sliepočkou“.
„Sliepočka“ má 2-3 „kuriatka“, ktoré stoja za sebou a držia sa za pás.
Pohyb „jastraba“ je vlastne uvoľňovanie sa hráča bez lopty / s loptou
a pohyb „sliepočky a kuriatok“ je obranným pohybom, resp. driblingom
na mieste. Cieľom „sliepočky“ je uchrániť „kuriatka“. Hrá sa 1-2 minúty.
Potom sa úlohy menia.
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2. „Lovec a tri košiare“.
a) Bez lopty.

b) S loptou.

Žiaci sú naháňaní, ale majú určené miesta na ihrisku (kruhy, polkruhy,
vymedzené územie), kde nemôžu byť chytení (striedame naháňajúcich
v pravidelných intervaloch) určeným lovcom. Neskôr pridáme viac lovcov
2-3.
3. Rybár a rybky“.
a) Bez lopty.

b) S loptou.

Rybár chytá na poliacej / stredovej čiare. Rybky musia prejsť cez stred
ihriska na druhú stranu. Kto je chytený, stáva sa rybárom. Až kým
nevychytajú posledného.
4. „Policajti a zlodeji“.
Žiakov rozdelíme na dve družstvá s rovnakým počtom žiakov. Policajti
na poliacej čiare si rozdelia, kto bude chytať ktorého zlodeja (dvojica:
policajt – zlodej). Naháňa sa 30 sekúnd. Vyhodnotíme koľkí zlodeji boli
chytení. Nasleduje výmena úloh.
5. Bež a naháňaj.
Žiaci s loptami stoja na poliacej čiare chrbtom k sebe. Na znamenie
učiteľa (farba, číslo, názov družstva) označení žiaci sa snažia čo
najrýchlejšie driblovať ku koncovej čiare. Druhý z dvojice sa ho snaží
dobehnúť a chytiť. Počíta počet chytených žiakov v rámci družstva.
6. „Vyraďovačka“.
Pred prijatím prihrávky od učiteľa alebo od určeného žiaka alebo
pri dotyku lopty zeme musím tlesknúť. Organizácia hráčov v kruhu alebo
v rade vedľa seba. Ak loptu nechytím alebo netlesknem pred prijatím
lopty alebo pri dotyku podlahy loptou, vypadávam. Kto zostane, je víťaz.
7. „Vlci a ovce“ (1:1, 2:2).
a) Bez lopty.

b) S loptou.

Variant A
Rozostavenie žiakov je na obrázku 1a. Žiak (ovečka) zo zástupu
za koncovou čiarou vybieha na zrakový signál (mávnutie ruky, vyhodenie
lopty a pod.) a jeho úlohou je prejsť za poliacu čiaru bez toho, aby ho
žiak (vlk) zo zástupu na polovici ihriska chytil (t.z. dotkol sa ho). Platí
podmienka, že sa nesmie zastaviť ani cúvať dozadu. Ak je chytený, tak
sa zaraďuje do zástupu na polovici ihriska. Ak nie je chytený, tak sa
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zaraďuje do zástupu na rovnakom mieste, ako štartoval, ale na opačnej
strane ihriska.
Ak chce byť žiak-ovečka úspešný, okrem rýchleho behu vykonáva aj
zmeny smeru. Keďže je prítomný súper-vlk, podmieňuje svoje konanie
podľa jeho reakcií. Cvičenie sťažujeme určovaním rôznych štartových
polôh (sed, kľak, ľah, podrep atď.). Opakujeme 3 až 5-krát.
Variant B
Rozostavenie žiakov je na obrázku 1b. Priebeh je obdobný ako
pri variante A, ale skracujeme vzdialenosť medzi jednotlivými zástupmi a
zvýhodňujeme zástup na polovici (predlžovanie a zužovanie priestoru,
kde sa môže chytať). Kým pri variante A rýchlostne vyrovnaní žiaci
zvádzajú šprintérske súbojom bez väčších zmien smeru, pri variante B sú
prebiehajúci žiaci nútení meniť smer. Opakujeme 3 až 5- krát.
Obdobne sa realizuje v situácii 2:2. Náročnejšie je v tomto variante

Obrázok 1a

Obrázok 1b

8. „ Vyvolávaná čísel“.
Skupina žiakov sa pohybuje v určenom priestore (na polovici ihriska)
a prihráva si loptu spôsobom, že prihrávajúci hráč s loptou sa zastaví
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a prihráva na vyvolanie čísla učiteľom – číslo označuje žiaka, ktorému má
prihrať.
9. „Na 10 prihrávok“.
Žiaci dvoch družstiev (5:5, 6:6, 7:7) hrajú na polovici ihriska prihrávanú.
Vykonávanie rôznych zmien smeru a rýchlosti – za účelom uvoľniť sa pre
prihrávku. Žiak s loptou sa snaží okamžite prihrávať na ďalšieho
uvoľňujúceho sa žiaka. Žiaci nedriblujú. Cieľom útočiaceho družstva je
prihrať 10-krát bez toho, aby sa súperiace družstvo dotklo lopty. Po
dotyku lopty sa počíta odznova. Brániace družstvo sa snaží prerušiť
prihrávanie útočiaceho družstva a získať loptu bez porušenia pravidiel
(faulov). Bod získava družstvo, ktoré si 10-krát prihrá bez prerušenia
obrancami. Víťazí družstvo, ktoré prvé dosiahne 5 bodov. Uplatňujeme
dodržiavanie pravidiel o krokoch.
10. „Americká prihrávaná“.
V rámci basketbalového ihriska si označíme dve koncové zóny široké
približne 3-4 metre (obrázok 2). Hrá sa podľa upravených pravidiel
basketbalu bez driblingu. Žiaci si prihrávajú loptu, uvoľňujú sa bez lopty
v pohybe a uvoľňujú sa s loptou na mieste.
Družstvo skóruje prihraním žiakovi do zóny a získava 1 bod. Nie je
povolený tlak na žiaka s loptou, t.z., že okolo neho musí byť priestor
neobsadený žiadnym žiakom o polomere 1 metra. Počet žiakov môže byť
6-8. Hrá sa na polčasy alebo štvrtiny trvajúce 4-6 minút, prípadne
do určeného počtu bodov. Víťazí družstvo s väčším počtom dosiahnutých
bodov.

Obrázok 2 „Americká prihrávaná“
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11.„Krotitelia duchov“.
Strelecká súťaž medzi žiakom a jeho „duchom“. Duch vedie 5:0, úspešná
strela má hodnotu 2 bodov, neúspešná strela je - 1 bod (bod pre ducha).
Hrá sa medzi duchom a hráčom, kto skôr dosiahne 10 bodov. Kladieme
dôraz na správne vykonanie techniky streľby, na čo využívame
skutočnosť, že „duch“ ich pozoruje, aj keď my ich nevidíme.
12. „Doskakovaná“ (3:3).
Žiaci stoja na miestach pre doskakovanie pri trestných hodoch. Jeden
žiak strieľa trestný hod a piati doskakujú, keď lopta opustí jeho ruku. Za
každú doskočenú loptu, ktorá sa odrazí od koša, sa započítava družstvu
1 bod. Hrá sa dovtedy, kým každý žiak nevystrelí 2 strelecké pokusy.
Víťazí družstvo s väčším počtom bodov.
13.„Človek kôš“.
a) S driblingom.

b) Bez driblingu.

Žiaci dvoch družstiev (aj viac ako 5:5) hrajú na ploche celého ihriska.
Rozdiel oproti pravidlám minibasketbalu je, že sa skóruje prihrávkou
určenému žiakovi za koncovou čiarou (v určenom priestore, na určenom
mieste).
14.Prípravná hra 4: alebo 5:5 bez driblingu.
Hráči dvoch družstiev hrajú na ploche celého ihriska s využitím všetkých
herných činností jednotlivca a pravidiel minibasketbalu s obmedzením
driblingu. Uplatňujeme dodržiavanie pravidiel o krokoch.
Použitá a odporúčaná literatúra
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Agency, 2010, 212 s.
6. ŽBIRKA, B. – VADOVIČOVÁ, N. 1993. Ako upútať deti v prípravkách.
In Basketbal, 1993. s. 16-17.

Základy minibasketbalu

61

1.13 Základy minibasketbalu
Cieľ
Naučiť žiakov základnú skupinovú súčinnosť s uplatňovaním
základnej techniky a taktiky v herných podmienkach v minibasketbale.
Vedomosti
Poznať pravidlá minibasketbalu. Poznať základy techniky herných
činností jednotlivca a individuálnej taktiky. Vedieť rozlíšiť a využívať
herné činnosti útočníka a obrancu v herných podmienkach.
Poznať zásady bezpečnosti a hygieny.
Schopnosti a zručnosti
Koordinačné, rýchlostné a kognitívne schopnosti, základy herných
činností jednotlivca s dôrazom na presnosť a rýchlosť vykonania
a základy herných kombinácií.
Úvod
Minibasketbal, detská obdoba basketbalu, ktorá sa sformovala v roku
1964. Je oproti babybasketbalu už medzistupňom k basketbalu. Je
určený prevažne pre malých hráčov - deti vo veku 11 a 12 rokov.
Hlavným poslaním je prostredníctvom prirodzenej aktivity umožniť
dieťaťu spoznávať samo seba, priestor, čas, športové náčinie, pravidlá,
spoluhráčov i protihráčov. Nemá ambíciu byť „basketbalom v malom“, ale
byť „hravým športom“. Zápasy sa hrajú na rovnakom ihrisku ako dospelí
hráči. Upravená je výška koša (260 cm), hrací čas (4 x 8 minút), čiara
trestného hodu (4 m), používa sa malá lopta č. 5 a nie je vyznačená
trojbodová čiara. Vo vymedzenom území smie útočník stáť 5 sekúnd a
loptu nie je možné zahrávať na vlastnú polovicu. V ostatných pravidlách
je minibasketbal veľmi podobný basketbalu.
Tvoje družstvo má loptu a chce začať útok.
Máš 5 sekúnd na to, aby si vhodil loptu do hry, 8 sekúnd máte na to, aby
ste loptu dostali na prednú-súperovu polovicu ihriska a 24 sekúnd na to,
aby ste hodili loptu na kôš.
Ak máš loptu, môžeš prihrávať spoluhráčom, driblovať, hodiť loptu na kôš
- vystreliť alebo sa otáčať - pivotovať (uvoľňovať sa na mieste). Ak sa ti
súper pokúša loptu zobrať, nemôžeš ju mať dlhšie ako 5 sekúnd
bez toho, aby si niečo urobil. Nemôžeš behať s loptou v rukách. Pozor
na kroky! Takisto nemôžeš driblovať oboma rukami, opakovať dribling,
prerážať, nedovolene používať ruky, alebo sa vrátiť s loptou na vlastnú
polovicu ihriska.
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Tvoje družstvo má loptu a bráni.
Môžeš sa pokúsiť získať loptu tak, že sa presunieš do dráhy prihrávky a
loptu získaš.
Môžeš spomaliť pohyby hráča s loptou, alebo zabrániť strele na kôš tak,
že sa postavíš proti lopte v momente streľby. Po neúspešnej strele
na kôš môžeš získať loptu pod košom. Nikdy však nesmieš súpera držať
či strkať (Legrand – Rat, 2002).
V tomto vekovom období sa zlepšuje pohybové učenie, čo sa
prejavuje na prírastkoch pri rozvoji motorických schopnosti a tiež
pri nácviku basketbalovej techniky. Opravovanie chýb pri jednotlivých
pohyboch treba robiť veľmi exaktne. V tomto období rozvoja je
pri nácviku veľmi dôležité vychádzať z ucelených herných situácií (1:1,
2:2,alebo 3:3 s voľným pohybom hráčov). Až potom treba začať
so špecifickou prácou a až v ďalšom kroku pristúpiť k finálnemu hernému
konceptu. V žiadnom prípade ešte nešpecializujeme deti na jednotlivé
hráčske funkcie (Mondoni, 1996).
Pre uľahčenie riešenia situácie 1:1 treba žiakom neustále pripomínať
tieto pravidlá:
 Hráči, ktorí pri útoku nemajú loptu, musia sa snažiť uvoľniť sa
od svojich súperov.
 Hráči, ktorí sa nachádzajú v obrane, musia sa snažiť, aby ich súper
neprekonal a musia sa stále snažiť udržať sa na nohách
v rovnovážnom postavení pred súperom bez ohľadu na to, či tento
má, alebo nemá loptu.
Učiteľ musí pozorne pozorovať správanie sa svojich žiakov na ihrisku
a musí opravovať ich nesprávne konanie. Tieto opravy je treba robiť
pomocou prípravných cvičení a prípravných a pohybových hier vhodných
pre odstránenie chýb.
Žiaci musia postupne chápať a naučiť sa, kedy je treba vymeniť ruku
pri driblingu, zmeniť smer alebo rýchlosť, kedy je lepšie prihrať, ako
driblovať a kedy je lepšie vystreliť a ako to urobiť. Keď žiak pochopí, „čo“
má urobiť, môže začať pracovať na tom, „ako“ to urobiť, aby dosiahol
zlepšenie.
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Príklady cvičení na nácvik herných činností jednotlivca:
1. Ballhandling na čas – 30 sekúnd:
a) krúženie s loptou okolo pásu, trupu, kolien,
b) prehadzovanie lopty poza chrbát a ponad plece z jednej ruky
do druhej a naspäť (top - 13-krát, priemer - 10-krát, slabé - menej
ako 7-krát),
c) prehadzovanie lopty v jednej ruke z dlani na chrbát ruky a späť
(obrázok 1a-1b),
d) držanie lopty a tlesknutie nad loptou – opakovane (obrázok 2a2b),

Obr. 1a Lopta na dlani

Obr. 1b Lopta na chrbtovej časti ruky

Obr. 2a Držanie lopty

Obr. 2b Tlesknutie nad loptou

2. Ballhandlingové žonglovanie. Držanie lopty v jednej ruke vedľa tela.
Natočenie ruky s loptou k telu (obrázok 3a). Pokračovanie rotáciou
zápästia, dvíhanie lakťa (obrázok 3b). Pohyb dokončíme, dotočíme
zápästím a znížením lakťa (obrázok 3c).
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Obr. 3b Rotácia
zápästia

Obr. 3c Dokončenie
pohybu

3. Ballhandling v pohybe. Počas chôdze alebo počas behu podávať si
loptu okolo hlavy, trupu a okolo kolien tak, aby nespadla.
4. Dvojice oproti sebe driblujú a úlohou je:
a) docieliť 3 dotyky súpera na určených miestach tela (okrem rúk),
b) rozviazať šnúrku na teniske súperovi, hrá sa na 3 víťazstvá.
5. Driblingové naháňačky:
a) odovzdávanie baby dominantnou rukou – potreba výmeny driblujúcej
ruky pred chytením,
b) v dvojici, trojici – chytáme, kým nechytíme všetkých alebo čo najviac
za určený čas (napr. 2-3 minúty), chytení zostávajú stáť a môžu byť
ešte nechytenými oslobodení (dotyk ruky, predriblovanie medzi
nohami a pod.) – vzájomné rozdelenie si úloh, chytanie a stráženie
už chytených.
6. Štafetová súťaž s driblingom a streľbou.
Žiaci sú rozdelení do dvoch skupín. Na znamenie učiteľa prví žiaci
z oboch družstiev začínajú driblovať, keď sa priblížia ku košu, zastavujú a
strieľajú. Ak žiak dosiahne kôš, vracia sa čo najrýchlejšie do svojej
východiskovej pozície. Víťazí družstvo, ktoré za určený časový úsek
(napr. 5 minút) dosiahne viac košov.
a) každá skupina má loptu, žiaci majú ešte tri pokusy, aby dali kôš. Ak
neuspeje ani na 4-krát, vracia sa čo najrýchlejšie späť, ďalší žiak
vybieha, keď mu predchádzajúci odovzdá loptu;
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b) každý žiak má loptu, hráči však majú iba jeden strelecký pokus, ďalší
hráč vybieha v momente, keď predchádzajúci žiak vystrelil.
7. „Paralelný slalom“. Súťaž dvojíc na slalomovej dráhe. Dribling okolo
kužeľov so zakončením streľbou spod koša. Alternatívou je štafetová
súťaž družstiev v slalomovou driblingu. Žiaci sú rozdelení do dvoch
družstiev (každý žiak s loptou) a driblujú slalomovým driblingom okolo
kužeľov a strieľajú na kôš.
8. Driblingový slalom okolo kruhov ihriska so zakončením na kôš (tam a
naspäť). Môžeme realizovať 1-3-krát a merať dosiahnutý čas. Naraz
realizuje len jeden žiak.
9. Prihrávanie a chytanie lopty na mieste:
a) po spracovaní lopty krúženie okolo hlavy, trupu, kolien a až potom
prihrávka napäť (spracovanie jednou a dvoma rukami),
b) po odohraní lopty sed, ľah a rýchle zaujatie pozície pre príjem
prihrávky.
10. „Mačka a myš“.
Herné cvičenie. Dvojica s loptou si prihráva a tretí sa im snaží loptu
vypichnúť. Žiak bez lopty sa môže pohybovať do strán – 2 kroky. Žiak
s loptou na mieste využíva pred prihrávkou uvoľňovanie sa hráča s loptou
na mieste – pivotovanie. Tretí žiak bez lopty – obranca po dotknutí sa
lopty vymieňa prihrávajúceho.
11. Cvičenie v dvojiciach.
a) Jeden zo žiakov stojí v širokom stoji rozkročnom s rozpaženými
rukami. Druhý žiak s loptou stojí vo vzdialenosti 3-4 m. Na znamenie
žiak s loptou začína driblovať, prechádza popod rozpaženými rukami
spolužiaka, oblúkom sa obracia v jeho blízkosti, dribluje vzad,
zastavuje, robí čelnú a zadnú obrátku a prihráva loptu druhému
žiakovi, ktorý opakuje cvičenie.
b) Jeden žiak s loptou a druhý vo vzdialenosti 3-4 m. Žiak s loptou
začína driblovať, zastavuje sa pred druhým žiakom a prihráva mu
loptu z ruky do ruky. Druhý žiak začína driblovať, zatiaľ čo prvý žiak
sa obracia a kráča späť do východiskového postavenia a opakuje
cvičenie.
12. Cvičenie vo dvojiciach (každý hráč má loptu). Spojení sú navzájom
chrbtami. Začínajú driblovať a na signál učiteľa:
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a) vymieňajú si navzájom pozície, zároveň driblujúc s loptou svojho
spolužiaka.
b) rovnaká organizácia cvičenia, ale vykonávanie v rade chôdzou, alebo
behom.
13. Cvičenie vo dvojiciach, jeden žiak dribluje súčasne dvomi loptami a
na znamenie prihráva obe lopty spoluhžiakovi, ktorý taktiež dribluje
s dvomi loptami. Toto cvičenie možno robiť v chôdzi i v behu.
14. „Štyri rohy“.
Žiaci sú rozmiestnení v štyroch rohoch ihriska (dve lopty). Na znamenie
dvaja žiaci s loptou vybiehajú driblujúc až ku kruhu pri opačnom koši, tam
zastavujú, prihrávajú, a po spätnej prihrávke strieľajú na kôš. Cvičenie
vykonať z pravej i z ľavej strany s použitím správnej ruky.
15. Strelecká vyraďovačka.
Žiaci strieľajú v rade za sebou z vybraného miesta. Ak prvý žiak netrafí
kôš snaží sa druhým pokusom kôš trafiť skôr, ako druhý žiak trafí
do koša. Ak nestihne trafiť kôš skôr ako žiak v poradí za ním, vypadáva.
Po neúspešnom pokuse môže žiak strieľať z ľubovoľného miesta.
Ako možno vidieť, počas nácviku minibasketbalu možno využívať
mnoho zaujímavých i zábavných cvičení. Víťazstvom je predovšetkým
zlepšenie herných činností jednotlivca v herných podmienkach a nie
výhra v zápase.
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1.14 Držanie, spracovanie a hádzanie lopty v hádzanej
Cieľ
Osvojiť si techniku držania, spracovania a hádzania lopty, motivovať
a povzbudzovať žiaka k motorickému učeniu.
Vedomosti
Osvojenie si základných pravidiel hádzanej pri držaní, spracovaní
a hádzaní lopty.
Schopnosti a zručnosti
Rozvoj koordinačných schopností žiaka a manipulácie s loptou.
Rozvoj tvorivosti pri osvojovaní techniky herných činností, sebaovládanie
pri technických nedostatkoch, prispôsobenie sa
požiadavkám kolektívu.
Držaniu, spracovaniu a zbieraniu lopty (obr.
1) treba od začiatku venovať vysokú pozornosť.
Často sa totiž stáva, že učiteľ prehliadne drobnú
technickú chybičku, ktorá sa neskôr môže
rozrásť do neprekonateľného problému.

Obr. 1 Držanie lopty
Držanie lopty:
palce smerujú k sebe,
prsty sú roztiahnuté na hornej polovici lopty,
zápästie je uvoľnené.

Držanie, spracovanie a hádzanie lopty v hádzanej

68

Nácvik:



žiak na mieste pustí loptu z ruky a opätovne ju chytá,
žiak v priebehu chôdze pustí loptu z ruky a opätovne ju chytá.

Zdokonaľovanie:



žiak vypustí loptu z rúk, urobí kruhový pohyb okolo nej a chytá loptu,
štafetové hry s položením a nosením lopty.

Pri všetkých hrách s prvkom hádzania je veľmi dôležité, aby žiak správne
spracoval hodenú (prihrávanú) loptu (obr. 2).
Spracovanie lopty:
ruky sú pokrčené pred telom,
palce sú pri sebe,
prsty sú roztiahnuté – vytvárajú „košík“.

Obr. 2 Spracovanie lopty
kolmé postavenie prstov na blížiacu sa loptu,
príliš široký „košík“ alebo chytanie bez „košíka“
prekríženie rúk pri spracovaní lopty.
Letiacu loptu žiak tlmí miernym protipohybom trupu a paží, loptu chytá
zhora pevne do obidvoch rúk.
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Ak prihrávka nesmeruje do oblasti trupu, je nízka, polovysoká alebo
vysoká, hráč si musí upraviť základné postavenie.
Nácvik:


Odrážanie lopty o stenu (vzdialenosť 2 metre) a chytanie lopty.

Spracovanie nízkej lopty:
nohy sú pokrčené, predklon trupu,
vytvorí sa opačný „košík“,
malíčky rúk smerujú k sebe.

Najťažšie je spracovanie prihrávky v rýchlom pohybe. Trup sa vytočí
do smeru prihrávanej lopty a pokrčené paže tlmia jej prudkosť. Všetko sa
vykonáva plynulo, so správnym odhadom na vzniknutú situáciu v okolí
prihrávky.
Ak chce hráč získať ležiacu alebo kotúľajúcu sa loptu na zemi, môže
tak urobiť dvomi spôsobmi:



hodí sa na loptu (obr. 3),
zoberie loptu (obr. 4).

Pri hodení sa na loptu je
dôležité, aby to bola voľná lopta.
Ak loptu drží protihráč, nie je
dovolené vytrhnúť mu ju z ruky.
Nič sa nedeje, ak by sa pri
hodení na zem aj pošmykol s
loptou, dokonca môže z ľahu aj
prihrávať
spoluhráčovi.
Najdôležitejšie je však, aby
odhadol nebezpečnosť situácie
a zároveň neohrozil okolitých
hráčov.
Obr. 3 Hodenie sa po lopte na zem
Zbieranie lopty sa vykonáva zväčša vtedy, keď sa lopta kotúľa po
zemi. Hráč môže k lopte samozrejme pribehnúť z rôzneho smeru.
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Zbieranie lopty:
postavenie vedľa lopty,
dlhší krok vzdialenejšou nohou od lopty,
predklon, pokrčenie nôh,
spustenie paží s roztiahnutými prstami,
jedna ruka je pred a druhá za loptou,
pevný stisk lopty a pritiahnutie k trupu.
Nácvik a zdokonaľovanie správneho držania, spracovania a zbierania
lopty sa vykonáva súčasne s osvojovaním si techniky prihrávky.

Obr. 4 Zbieranie lopty
Hádzanie lopty - prihrávka:
Prihrávka je najčastejšou útočnou činnosťou s loptou. Prihrávkou
vytvárame spoluhráčovi výhodnú streleckú pozíciu, alebo sa po prihrávke
sami uvoľňujeme do voľného priestoru v útoku. Prihrávka by mala byť
dostatočne prudká, prekvapivá a presná (horná úroveň trupu), aby jej
spracovanie nerobilo problém a nedošlo tak k strate lopty v útoku.
Prihrávky rozdeľujeme podľa:







vzdialenosti - krátka alebo dlhá,
dráhy letu lopty – priama, odrazom od zeme, oblúkom, s rotáciou,
smeru letu lopty - vpred alebo bokom,
výšky letu lopty – vysoká alebo nízka,
kontaktu hráča so zemou – zo zeme alebo vo výskoku,
druhu prihrávky – prihrávka od pleca, prihrávka s veľkým náprahom
zhora.
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V protiútoku často prihrávame na dlhšiu vzdialenosť prihrávkou s
veľkým náprahom zhora. V postupnom útoku sa najviac vyskytuje
prihrávka od pleca (obr. 5), ktorá sa využíva na kratšiu vzdialenosť.
Od správnej technickej zručnosti, ale aj taktiky uplatnenia prihrávok závisí
presnosť, plynulosť a rýchlosť hry družstva. Preto je dôležité, aby bola
v priebehu prihrávky:
nesúhlasná noha vpredu,
trup vytočený v smere prihrávky,
lopta v držaní povyše hlavy,
paža pokrčená v lakti,
hlava vzpriamená.

Obr. 5 Prihrávka od pleca
v priebehu hodu:
vytáčame ramennú os v smere prihrávky
prenášame hmotnosť tela zo zadnej nohy na
prednú,
usmerňujeme loptu prstami a zápästím.
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Najčastejšie chyby pri prihrávaní sú:
súhlasná noha s hodovou rukou je vpredu,
držanie lopty je na dlani,
vrhanie lopty (tlačenie),
nezladený pohyb nôh s rukami.

Nácvik:







vykonávanie základného pohybu bez lopty na mieste,
prihrávka s penovou, gumenou loptou (ľahké držanie lopty),
prihrávka vo dvojici na vzdialenosť troch až štyroch metrov,
zväčšenie vzdialenosti pri prihrávkach na päť až sedem metrov,
prihrávky v trojuholníku, na mieste, v pohybe (hoď a bež),
prihrávky vo dvojici (trojici) pri protiútoku (z pohybu do pohybu).

Zdokonaľovanie:




hra na 10 prihrávok (zo začiatku je vhodné iba na 6 prihrávok),
prihrávky v protiútoku (dvojica, trojica) s jedným obrancom,
prípravné hry s častým prihrávaním a obmedzením vedenia lopty.

Prípravná hra žinenková:
Vytvoríme dve družstvá. Každé družstvo má jednu gymnastickú
žinenku, ktorú držia vždy dvaja žiaci. Žiaci so žinenkou (brankári) sa
pohybujú vo vymedzenom území. Družstvo v útoku má za úlohu trafiť
súperovu žinenku. Brankári nesmú žinenku skladať na zem, musia ju
držať aspoň jednou rukou. Chyba pri nesení žinenky znamená technický
gól. Brankári môžu loptu vyrážať a jednou rukou chytať. Ak sa lopta
odrazí od nich za postrannú čiaru, ich družstvo získava loptu. Gól platí,
ak lopta trafí žinenku z ktorejkoľvek strany.
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Obr. 6 Prípravná hra „žinenková“
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1.15 Základy vybíjanej
Cieľ
Osvojiť si pravidlá vybíjanej a hrať
a povzbudzovať žiaka k motorickému učeniu.

vybíjanú,

motivovať

Vedomosti
Osvojenie si základných pravidiel vybíjanej.
Schopnosti a zručnosti
Rozvoj koordinačných schopností žiaka, presnosť hádzania na cieľ.
Rozvoj tvorivosti pri osvojovaní techniky herných činností, schopnosť
zvládnuť učivo v jednotlivých krokoch postupnosti, sebaovládanie pri
technických nedostatkoch, prispôsobenie sa požiadavkám kolektívu pri
hre, tímová práca.
Čo je potrebné pre vybíjanú?
Na to aby sme mohli hrať vybíjanú, potrebujeme dve družstvá. Každé
družstvo má 7 až 12 hráčov. Na posudzovanie dodržiavania pravidiel je
potrebný rozhodca a zapisovateľ, ktorý počíta vybitých hráčov.
Najdôležitejšia je však chuť do hry a súťaživosť oboch družstiev.
Lopta je gumená a ľahká. Jednoducho sa drží v ruke, zásah nie je
bolestivý.
Vybíjaná sa u najmenších hrá na ihrisku, ktoré je 14 metrov dlhé a 7
metrov široké. U väčších alebo pokročilejších detí môžeme hrať na
volejbalovom ihrisku (18m x 9m). Na ihrisku rozoznávame pole, v ktorom
sa pohybujú hráči družstva. Kapitán družstva stojí za koncovou čiarou
ihriska (obr. 1).

Obr. 1 Základné rozostavenie žiakov pri vybíjanej
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Hrací čas vybíjanej je rozdelený na dva polčasy. Každý polčas trvá
sedem minút. Prestávka medzi polčasmi je jedna minúta.
Otvorenie zápasu
Na začiatku zápasu žrebujú kapitáni družstiev v prítomnosti rozhodcu
o zisk lopty a strany, kde sa nachádza družstvo v prvom polčase.
V druhom polčase sa uskutoční výmena.
Počet žiakov jedného družstva na ihrisku je v každom polčase šesť v poli
a kapitán za koncovou čiarou ihriska. V druhom polčase začína opäť
sedem vybraných žiakov družstva. Samozrejme, že to môžu byť rovnakí
žiaci.
Začiatočný hod – nabitie lopty
Družstvo, ktoré má v držaní loptu, musí ju prehodiť za koncovú čiaru. Nie
je rozhodujúce, či ju kapitán chytí, alebo nie. Po tomto hode majú všetci
hráči nabité a môžu triafať súperov. Ak súper získa loptu po začiatočnom
hode, hneď môže vybíjať protivníka (obr. 2).

Obr. 2 Začiatočný hod – nabitie
Po každom vybití (trafení súpera loptou) nasleduje hod z poľa za koncovú
čiaru, po ktorom je pre žiakov oboch družstiev nabité.
Vybitie
Vybitie je správne vtedy, keď lopta preletí vzduchom (bez dotyku zeme),
dotkne sa žiaka a spadne na zem. Po každom vybití nasleduje presun
zasiahnutého žiaka za postranné čiary ihriska, odkiaľ môžu pokračovať
vo vybíjaní (obr. 3).
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Obr. 3 Vybitie hráča
Ak lopta zasiahne dvoch žiakov, vybitý je ten, od ktorého lopta spadla na
zem.
Ak sa lopta dotkne zeme predtým, ako trafila žiaka, vybitie je neplatné.
Záchrana pred vybitím
Žiak sa môže zachrániť pred vybitím chytením hodenej lopty, ktorá mu
však ,samozrejme, nemôže padnúť na zem

Obr. 4 Záchrana pred vybitím žiaka
Pred vybitím sa môžu žiaci zachrániť aj vzájomnou pomocou, a to tak, že
chytia odrazenú loptu od spoluhráča predtým, ako spadne na zem.
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Pohyb hráčov s loptou
Dovolené
Hráč môže urobiť s držanou loptou maximálne tri kroky.
Držanie lopty v jednej alebo v obidvoch rukách je možné najviac tri
sekundy.
Pred každým vybitím sú povolené maximálne tri prihrávky.
Hráči môžu získať ležiacu loptu v poli súpera jej vytiahnutím. Nesmú sa
pritom dotknúť žiadnou časťou tela územia protivníka (obr. 5).

Obr. 5 Vytiahnutie lopty z poľa súpera
Nedovolené
Hráč nesmie úmyselne udierať loptu o zem – driblovať. Ak lopta vypadne
hráčovi z ruky a dotkne sa zeme, nepovažujeme to za úmyselný
„dribling“. Hráč nesmie hrať pri zisku lopty nohou.
Hráč s loptou, ale i bez nej, nemôže jasne vstúpiť do poľa súpera. Ak si
tak urobí výhodu pre seba, družstvo stráca loptu (obr. 6).

Obr. 6 Vstup hráča do poľa súpera
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Záver zápasu
Polčas končí hvizdom časomerača alebo rozhodcu. Vybitie po hvizde je
neplatné.
Zapisovateľ spočíta vybitých žiakov za obidva polčasy a rozhodca vyhlási
víťaza zápasu. Víťazom sa stáva družstvo, ktoré vybilo viac žiakov ako
súper. Ak obe družstvá vybili rovnaký počet žiakov, zápas sa skončil
nerozhodne.
Víťazné družstvo získava dva body, pri remíze sa udelí každému
družstvu jeden bod.
Vyučovacia hodina vybíjanej
Úvodná časť vyučovacej hodiny:
Pohybová hra naháňačka na tretieho v pohybe. Vytvoríme dvojice
žiakov, ktorí sa držia za ruky a pohybujú sa v priestore polovice
hádzanárskeho ihriska. Jedna dvojica sa naháňa s tým, že záchrana pre
naháňaného je vtedy, ak sa chytí za ruku ľubovoľného hráča predtým,
ako sa ho dotkne ten, čo naháňa. Tretí žiak sa musí pustiť a bežať po
záchranu k ďalšej dvojici (obr. 7).

Obr. 7 Na tretieho v pohybe
Prípravná časť vyučovacej hodiny:
Reakčná schopnosť dvojíc
Cvičenie 1
Vytvoríme dvojice žiakov. Jeden žiak stojí a má v každej ruke loptu.
Druhý je v postavení chrbtom k nemu na vzdialenosť jedného metra. Na
signál učiteľa sa snaží zakaždým obrátiť tvárou k partnerovi a čo
najrýchlejšie sa dotknúť oboch lôpt. Ak tak urobil, vracia sa do
východiskovej polohy. Jedenkrát sa otáča vľavo, druhýkrát vpravo.
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Cvičenie sa koná v maximálnej rýchlosti najviac 20 sekúnd. Každý žiak
ho dvakrát opakuje (obr. 8).
Cvičenie 2
Podobné postavenie dvojíc, ibaže žiak na signál učiteľa púšťa lopty
z ruky a druhý sa ich snaží chytiť najprv po jednom údere o zem, neskôr
predtým, ako spadnú na zem. Každý hráč vykonáva svoju činnosť
šesťkrát a potom nasleduje výmena (obr. 8).

Cvičenie 1

Cvičenie 2

Obr. 8 Cvičenia na reakčnú schopnosť žiakov
Hlavná časť vyučovacej hodiny:
Pohybová hra triafaná - lopta do lavičky
Na triafanú do lavičky potrebujeme rôzne druhy lôpt a lavičky.
Žiakov rozdelíme do troch alebo štyroch rovnako silných družstiev. Jeden
zo žiakov je pri vlastnej lavičke, kde pomáha zbierať a prihrávať
hádzanárske lopty. Ďalší z družstva stoja s loptami za čiarou triafania, vo
vzdialenosti podľa ich schopností ( 5 - 15 metrov ).

Obr. 9 Triafaná do lavičky
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Na znamenie učiteľa sa žiaci snažia čo najskôr o to, aby sa lopta, ktorú
triafajú, čo najskôr dotkla vlastnej lavičky (obr. 9).
Žiaci nesmú prešliapnuť čiaru triafania. Ktorému družstvu sa to podarí
najskôr, získava bod. Ak sa lopta odkotúľa mimo lavičky, družstvo je v
prebiehajúcej hre nehodnotené. Najlepšiemu družstvu môžeme prisúdiť
tri body, druhému dva a poslednému jeden bod. Ak družstvo netrafí
lavičku, nezískava žiaden bod (obr. 10).

Obr. 10 Zasiahnutie lavičky
Hru hráme 5 - 10 minút. Víťazí družstvo, ktoré získalo najväčší počet
bodov.
Po zvládnutí základnej formy hry sa môžu uplatniť rôzne obmeny:
 žiaci triafajú rôzne lopty, od tenisových po 5 kg medicinbaly,
 žiaci triafajú najprv lavičku a od nej loptu, ktorá sa má prikotúľať za
vopred určenú čiaru v smere ku družstvu.
Pohybová hra triafaná - lopta za čiaru súpera
Žiakov rozdelíme do dvoch rovnako silných družstiev. Umiestnime ich za
čiaru po celej šírke telocvične. Každý žiak má loptu. V strede ihriska
položíme basketbalovú alebo futbalovú loptu (obr. 11).
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Obr. 11 Triafaná
Na znamenie učiteľa žiaci triafajú do lopty v strede ihriska tak, aby prešla
celým objemom za čiaru súpera. Loptu môžu hráči držať v ruke, alebo
nechať položenú v priestore hádzania najdlhšie tri sekundy. Hráči nesmú
vstúpiť do územia v strede medzi čiarami hádzania. Ak sa všetky lopty
nachádzajú v tomto území, hra sa predčasne končí. Loptu môžu hráči
triafať iba hodením, nie držanou loptou v ruke. Žiaci sa nesmú dotknúť
lopty telom (obr. 12).
Hra prebieha 5 - 10 minút. Hrá sa na tri víťazné hry alebo na dopredu
určený čas.
Po zvládnutí tejto jednoduchej formy hry môžeme pridať ešte jednu loptu
do stredu, alebo umiestnime do stredu ihriska medicinbal.

Obr. 12 Lopty medzi čiarami hádzania
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Prípravná hra triafaná - lopta von z kruhu
Na hru potrebujeme hádzanársku loptu a dve basketbalové alebo
futbalové lopty a rozlišovacie vesty pre žiakov.
Žiakov rozdelíme do dvoch rovnako silných družstiev. Do stredu
basketbalových kruhov položíme lopty. Hrá sa s hádzanárskou loptou
(obr. 13).

Obr. 13 Triafaná – lopta von z kruhu
V hre sa riadime podľa platných pravidiel hádzanej. Začiatok sa
uskutočňuje v strede hracej plochy začiatočným hodom. Žiaci majú za
úlohu trafiť loptu súpera v basketbalovom kruhu tak, aby ju vyrazili celým
objemom z neho von.
Obrancovia ani útočníci nesmú vstúpiť do územia, kde je položená
basketbalová lopta a dotknúť sa jej telom. Pri nedovolenom zákroku
súpera v blízkosti kruhu, sa vhadzuje voľný hod vo vzdialenosti tri metre
od neho. Autové čiary sú všetky postranné čiary ihriska. Po vyrazení
lopty z hore uvedeného územia družstvo získava bod a družstvo si položí
loptu späť na začiatočné miesto. Žiaci môžu triafať loptu iba hodenou, nie
držanou loptou. Na konci polčasu umiestnime lopty znovu na pôvodné
miesta (obr. 14).
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Obr. 14 Trafenie lopty v kruhu
Hru hráme 2 x 7 minút. Podľa vyspelosti žiakov môžeme upraviť veľkosť
ihriska, prípadne počet hráčov.
Po zvládnutí úvodnej hry môžeme do stredu basketbalového kruhu
položiť ťažký medicinbal alebo tenisovú loptičku. Žiakom môžeme
zakázať udierať loptu o zem.
Prípravná hra – hádzanársky baseball
Vytvoríme dve družstvá. Jedno umiestnime v hádzanárskom ihrisku,
druhé po jednom hráčovi štartuje z čiary hranice brankára („štvorka“).
Žiak (bežec) hodí loptu smerom dopredu (v rozmedzí postranných čiar
hádzanárskeho ihriska) a beží tak, že musí vstúpiť do protiľahlého
bránkoviska a vrátiť sa späť za čiaru bránkoviska, z ktorého štartoval.
Súper v poli (strelci) sa snaží čo najskôr získať hodenú loptu a prihrávať
si tak, aby mohli trafiť bežiaceho hráča do tela. Ak je bežec zasiahnutý
predtým, ako vstúpil do svojho bránkoviska, strelci získavajú bod. Bod
môžu získať ešte chytením hodenej lopty bez toho, aby spadla na zem.
Strelci nesmú brániť bežcovi v pohybe. Základné postavenie strelcov je
pred čiarou voľného hodu. Hra sa hrá na dve výmeny, vždy začína
rozličné družstvo bežať (obr. 15).
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Obr. 15 Hádzanársky baseball
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1.16 Základy minihádzanej
Cieľ
Osvojiť si pravidlá minihádzanej a hrať minihádzanú, motivovať
a povzbudzovať žiaka k motorickému učeniu.
Vedomosti
Osvojenie si základných pravidiel minihádzanej.
Schopnosti a zručnosti
Rozvoj koordinačných schopností žiaka, pohybu žiaka bez lopty a
manipulácie žiaka s loptou. Rozvoj tvorivosti pri osvojovaní techniky
herných činností, schopnosť zvládnuť učivo v jednotlivých krokoch
postupnosti, sebaovládanie pri technických nedostatkoch, prispôsobenie
sa požiadavkám kolektívu pri hre, tímová práca, sebahodnotenie.
Čo je potrebné pre minihádzanú?
Družstvo minihádzanej tvorí 10 hráčov. Dievčatá od 6 do 12 rokov hrajú
spolu s chlapcami.
Zápas rozhoduje rozhodca, ktorý je viac vychovávateľ ako prísna osoba
zákona. Hrá sa s gumenou loptou, ktorá má obvod 44 až 49 cm. Lopta je
mäkká, ľahká s dobrým odskokom od zeme. Dobre sa drží aj v malej ruke
(obr. 1).

Obr. 1 Lopta na minihádzanú
Ihrisko je 12 až 16 metrov široké a 20 až 24 metrov dlhé. Môže to byť
jedna tretina hádzanárskeho ihriska (13 x 20 metrov).
Bránkovisko tvorí polkruh, ktorý je 5 metrov vzdialený od stredu bránky.
Môže ho tvoriť aj rovná čiara v päťmetrovej vzdialenosť od bránkovej
čiary (obr. 2).
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Hrací čas je prispôsobený vekovej kategórii žiakov. Najčastejšie sa hrá
10 minút.

Obr. 2 Ihrisko na minihádzanú
Otvorenie zápasu
Pred každým zápasom losujú kapitáni v spoločnosti rozhodcu o loptu.
Na hracej ploche sa v jednom družstve môžu nachádzať najviac štyria
hráči v poli a jeden brankár (obr. 4). Vyspelejší hráči môžu hrať s piatimi
hráčmi v poli.

Obr. 4 Počet hráčov na ihrisku
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Výmena brankára je možná kedykoľvek, keď má družstvo v držaní loptu,
do bránkoviska však nesmú vstúpiť dvaja hráči súčasne. Brankár položí
loptu, vybehne z bránkoviska, do ktorého vstúpi nový strážca bránky.
Položenú loptu vyhadzuje hráčovi v poli (obr. 5).

Obr. 5 Výmena brankára
V priebehu hry nesmie brankár opustiť bránkovisko, a tak zabraňovať
súperovi v útočnej aktivite.
Začiatočný hod
Hráči stoja pred stredovou čiarou. Hráč s loptou vstúpi v strede na čiaru
(obr. 6). Útočníci môžu na hvizd rozhodcu vbehnúť na obrannú polovicu
súpera, hráč s loptou má tri sekundy na to, aby prihral spoluhráčovi do
ľubovoľnej strany ihriska.

Obr. 6 Postavenie hráča pri začiatočnom hode
Ak družstvo dostane gól, zahráva začiatočný hod po góle, pri ktorom
nemusí čakať na moment, keď sa súper vráti na svoju obrannú polovicu
(obr. 7). Hra je tak plynulá a pomerne rýchla.
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Obr. 7 Realizácia začiatočného hodu
Ak lopta prejde celým objemom cez postrannú čiaru, vhadzuje sa aut
(obr. 8). Je to vlastne voľný hod, z ktorého sa môže streliť aj gól.
Realizuje sa tak, že hráč s loptou šliapne na postrannú čiaru a do troch
sekúnd odhadzuje loptu.

Obr. 8 Vhadzovanie autu (voľný hod)
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Pohyb hráčov s loptou
Dovolené
Je dovolené hádzať, chytať, zastaviť loptu rukou, ramenom, hlavou,
trupom alebo stehnom.
Pohybovať sa s loptou najviac tri kroky.
Hráč môže jedenkrát odraziť loptu od zeme a opäť ju chytiť jednou alebo
dvomi rukami. Hráč môže loptu opakovane odrážať od zeme jednou
rukou a potom ju chytiť alebo zodvihnúť opäť jednou alebo dvomi rukami
(obr. 9).

Obr. 9 Vedenie lopty
Hráčovi je dovolené držať loptu v ruke maximálne tri sekundy (obr. 10).

Obr. 10 Držanie lopty
Môže si preložiť loptu z jednej ruky do druhej (11).
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Obr. 11 Preloženie lopty z jednej ruky do druhej
Môže hrať s loptou v kľaku, v sede alebo v ľahu na zemi. Brankár môže
chytať loptu všetkými časťami tela (obr. 12).

Obr. 12 Chytanie lopty brankárom
Nedovolené
Hráčovi nie je dovolené dvakrát chytiť loptu po driblingu.
Do bránkoviska smie vstúpiť iba brankár. Za vstup do bránkoviska
(prešľap) sa považuje ten moment, ak sa hráč z poľa dotkne
ktoroukoľvek časťou tela čiary bránkoviska alebo samotného bránkoviska
(obr. 13).
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Obr. 13 Vstup do bránkoviska
Vstúpiť do bránkoviska nesmie ani obranca. Pri jasnom vstupe do
bránkoviska pri bránení útočníka sa prisudzuje súperovi trestný hod. Hráč
v útoku sa nesmie dotknúť lopty od kolena smerom dolu (obr. 14).

Obr. 14 Nedovolené hranie nohou
Obrancovi nie je dovolené aktívne brániť nohami.
Správanie sa k súperovi
Dovolené
V minihádzanej je dovolené používať ruky k získaniu lopty otvorenou
dlaňou (obr. 15).

Základy minihádzanej

92

Obr. 15 Zisk lopty otvorenou dlaňou
Obrancovia môžu pokrčenými rukami udržiavať telesný kontakt s
útočníkmi a týmto spôsobom sledovať a kontrolovať ich pohyb.
Obrancovia môžu používať ruky na cielené bránenie lopty v držaní
súpera (obr. 16).

Obr. 16 Bránenie lopty v držaní súpera
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Nedovolené
Hráči v minihádzanej nesmú držať súpera (obr. 17).

Obr. 17 Držanie súpera
Nesmú zvierať súpera rukami. Nesmú sácať súpera z ktorejkoľvek
strany, je to veľmi nebezpečné (obr. 18).

Obr. 18 Sácanie súpera
Hráčom nie je dovolené vytrhnúť súperovi držanú loptu z ruky. Hráči
nesmú cloniť alebo odtláčať súpera ramenami, rukami alebo nohami.
Tresty
Za opakované fauly a chybné striedanie dostáva hráč takzvaný osobný
trest. Sadne si na lavičku a miesto neho minimálne na jeden útok ide hrať
druhý hráč. Učiteľ by ho však z výchovného dôvodu nemal okamžite
vrátiť do hry.
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Pri faulovaní vo vyloženej streleckej pozícii nariadi rozhodca trestný hod
(obr. 19), ktorý sa vhadzuje zo vzdialenosti 6 metrov od bránky. Hráč
vykonáva hod až po hvizde rozhodcu a nesmie pohnúť stojacou nohou.
Všetci hráči sú pred hodom za čiarou voľného hodu (obr. 20).

Obr. 19 Trestný hod

Obr. 20 Postavenie hráčov pri realizácii trestného hodu
Rozhodca vylučuje hráča hlavne za nešportové správanie, ako je
rečnenie, udretie lopty o zem po rozhodnutí rozhodcu, prípadne po
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nadávaní hráčov súperovi alebo spoluhráčovi. Základný princíp hry je
dosiahnuť viac gólov ako súper. Gól uzná rozhodca vtedy, ak lopta celým
objemom prejde cez bránkovú čiaru.
Prípravná hra – reaguj na zmenu ihriska
Táto prípravná hra je zameraná hlavne na rozvoj priestorovej orientácie
hráčov. Vytvoríme štyri družstvá. Dve ihriská vedľa sebe. Na každom
ihrisku hrajú proti sebe dve družstvá. Družstvá môžu byť štvorčlenné
alebo trojčlenné. Na jednom ihrisku umiestnime lavičky, do ktorých majú
žiaci za úlohu trafiť medzi svoje nohy (obr. 21). Musia byť pritom však
otočení chrbtom k lavičke. Obrancovia nesmú loptu brániť aktívnym
pohybom nôh.

Obr. 21 Dosiahnutie bodu, trafenie lavičky medzi svoje nohy
Na druhom ihrisku položíme žinenky, na ktoré sa žiaci snažia položiť
držanú loptu (obr. 22). Ak sa lopta hodí do žinenky, gól je neplatný.

Obr. 22 Dosiahnutie bodu položením lopty na žinenku
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Obr. 23 Dve ihriská prípravnej hry
Družstvá hrajú podľa pravidiel minihádzanej. Na signál rozhodcu
prechádzajú na druhé ihrisko (obr. 23) a plynule pokračujú v hre s tým, že
sa zmení podmienka na dosiahnutie gólu. Striedania by mali byť
neočakávané. Výmena ihrísk je v súlade s pravidlami. Hráči nesmú
porušiť hlavne pravidlo o krokoch.
Ak žiaci zvládnu hru, vytvoríme tri ihriská. Do tretieho ihriska položíme
kužele. Dosiahnutie gólu je v tomto prípade po prihrávke medzi ne
a následnom spracovaní lopty.

Obr. 24 Dosiahnutie bodu prihrávkou od zeme medzi kužele
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Pre každé družstvo zvlášť sa označia ihriská od jedna po tri (obr. 25).
Pri zmene hry učiteľ zakričí číslo ihriska, do ktorého sa žiaci čo
najrýchlejšie, ale v rámci pravidiel presúvajú. Signál môže byť
vykonávaný aj píšťalkou. Jeden, dva, tri hvizdy. Hru hráme 4 až 5 minút
a potom si žiaci vymenia strany.

Obr. 25 Tri ihriská prípravnej hry
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1.17 Minifutbal
Cieľ
Osvojenie si základných herných činností na ihrisku a taktické
riešenia herných situácií na zmenšenom priestore v zápase v minifutbale.
Získať poznatky o pravidlách hry a vedieť ich uplatniť v hre.
Vedomosti
Základy techniky a
bezpečnosti a hygieny.

taktiky v hre, základné pravidlá, zásady

Schopnosti a zručnosti
Pohybové, kognitívne, komunikačné, prezentovať schopnosť
kombinovať naučené poznatky a zručnosti pri riešení problémových
situácií.
Riešenie mikrosituácií na malom priestore s obmedzeným počtom
hráčov, rýchlosť vykonávania základných herných činností jednotlivca ,
pohybová koordinácia, osvojovanie si pravidiel rôznych variantov hry a
schopnosť podľa nich konať a rozhodovať.
Vedieť prezentovať osobný výkon v hre, dodržiavať zásady fair play,
adekvátne reagovať na vzniknuté herné situácie.
Minifutbal je športom, ktorý je pre žiakov atraktívny z pohľadu
dynamiky a neustáleho kontaktu s predmetom hry, teda s loptou. Je to
hra vhodná aj pre futbalových začiatočníkov, ale aj hráčov so
skúsenosťami z veľkého ihriska každého veku. Minifutbal je podobný
futbalu, ktorý hrajú 11 hráči, ale má svoje špecifiká. Hrá sa na menšom
ihrisku so 4 hráčmi. Samozrejme aj minifutbal má svoje špecifiká.
Telovýchovných pedagógov by mala táto kolektívna hra zaujať tým, že
nekladie žiadne veľké nároky na materiálne zabezpečenie
telovýchovného procesu.

Minifutbal

99

Obr. 1
Základné pravidlá
Ihrisko: 20 x 40 m
Hráči: Počet hráčov na ihrisku 4 + 1, počet náhradníkov ľubovoľný,
striedanie neobmedzené, vykonáva sa letmým spôsobom.
Hráči sa na ihrisku správajú ako na veľkom futbale, a teda cieľom je
dosiahnuť predmet hry, t.j loptu do súperovej brány v rámci príslušných
pravidiel. Plnia pri tom úlohy vyplývajúce z ich postavenia na ihrisku,
a teda obranné alebo útočné.
Družstvo má svojho kapitána. Pred začiatkom zápasu kapitáni žrebujú
určeným spôsobom o loptu alebo stranu ihriska. Víťaz má právo voľby.
Lopta: Normálna futbalová alebo špeciálna futsalová.
Herné činnosti: Hráči vykonávajú celé spektrum herných činností, ktoré
sa prelínajú v herných kombináciách, pričom majú buď útočný alebo
obranný charakter.
Bodovanie: Cieľom je dosiahnuť čo najväčšie množstvo presných
zásahov do súperovej brány vo vymedzenom čase a podľa pravidiel.
Základné varianty postavenia hráčov v minifutbale
Postavenie hráčov v minifutbale často závisí aj od taktickej vyspelosti
hráčov a ich schopnosti plniť dané úlohy na ihrisku. V zásade sú možné
štyri základné varianty postavenia hráčov na ihrisku.

Minifutbal

100

Variant 1
Postavenie hráčov v systéme 2-2
Tento variant je najjednoduchší. Dvaja hráči plnia funkciu z pohľadu
defenzívy a dvaja z pohľadu ofenzívy, pričom si tieto úlohy počas zápasu
a postavenia v danej situácii môžu vymieňať. Výhodou tohto postavenia
sú relatívne malé nároky na taktickú stránku, keďže úlohy sú rovnomerne
rozdelené na ofenzívu aj defenzívu. Tento typ postavenia je vhodný pre
začínajúcich hráčov minifutbalu.

Obr. 2
Variant 2
Postavenie hráčov v systéme 1-2-1
Variant 1-2-1 sa najviac od predošlého variantu líši hlavne
postavením hráčov na ihrisku, pričom kompetencie ostávajú takmer
rovnaké. V tomto prípade sú však na dvoch hráčov hrajúcich v pravej
a ľavej vertikále kladené väčšie nároky po stránke pohybu. Nakoľko sa
pri tomto variante ráta s ich podporou tak v ofenzíve, ako aj v defenzíve.
Oproti variantu 1 si hráči hlavne vo fáze postupného útoku môžu
svoje pozície vymieňať.
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Obr. 3
Variant 3
Postavenie hráčov v systéme 3-1
Toto rozloženie hráčov na hracej ploche je najčastejšie
využívané, ak družstvo má hráča na takej taktickej úrovni, ktorý sa
dokáže presadiť v útočnej zóne. Ostatní hráči mu vytvárajú priestor na
väčšie manévrovanie s loptou a zároveň vhodne dopĺňajú ofenzívnu fázu
hry svojho družstva. Výhodou je dobré východiskové postavenie pri
prechode do defenzívy a zároveň následne do postupného útoku.

Obr. 4
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Variant 4
Postavenie hráčov v systéme 4-0
Variant 4 je takticky najvyspelejším variantom z pohľadu vytvárania si
priestoru a kombinácií v útočnej aj obrannej fáze. Je založený na
množstve pohybov a na odlákaní súpera zo svojho priestoru. Tu sa však
počíta so zvládnutím herných činností jednotlivca na vysokej technickej aj
taktickej úrovni.
Hráči nemajú vyložene ofenzívne či defenzívne úlohy, v každej
fáze hry sa hociktorý hráč stáva útočiacim či brániacim.

Obr. 5
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Základné herné činnosti jednotlivca v minifutbale
Prihrávanie
Prihrávanie je základom spolupráce hráčov. Je to herná činnosť, ktorou
hráč usmerňuje loptu kopom alebo hlavičkou svojmu spoluhráčovi. V hre
na malom priestore sa používajú krátke prihrávky vnútornou stranou
nohy, ktorých prednosťou je presnosť. Na prenesenie ťažiska hry sa
používajú priehlavkové kopy na strednú alebo veľkú vzdialenosť.
V minifutbale sa realizuje aj prihrávka vonkajšou stranou nohy
a na väčšiu vzdialenosť prihrávka lobovaním.
PC1 Prihrávanie lopty vo dvojici rôznymi spôsobmi (vzdialenosť 5-6 m):
- podrážkou,
- vnútornou stranou nohy,
- vonkajšou stranou nohy,
- špičkou nohy (bodlom),
- lobovaním lopty.
Zvyknutie si na loptu a jej odskok, tvrdosť, veľkosť, časté upozorňovanie
na chybné vykonávanie pohybovej činnosti, príp. následná správne
vykonaná ukážka.

Obr. 1
PC2 Prihrávanie lopty vo dvojici so zmenou smeru (vzdialenosť 6-8 m)
Dvojice oproti sebe. Jeden žiak prihráva loptu druhému
striedavým spôsobom 1-2 m vpravo a vľavo od stojaceho žiaka.
PC 3 Prihrávanie lopty vo štvorici s pomocnou prihrávkou (vzdialenosť 68 m)
Žiaci vytvoria 2 zástupy po 2 oproti sebe. Prihrávajú si loptu
s využitím pomocnej prihrávky.
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PC 4 Prihrávanie lopty vo štvorici v pohybe
Štvorice sa pohybujú voľne medzi sebou (žiaci si dohodnú poradie
prihrávania 1-2-3-4-1-2...).
HC 1 Nedaj loptu strednému (bago)
Žiaci vytvoria kruh v priemere 4 – 5 m, v strede sú dvaja
s rozlišovačkami, ktorí sa snažia zachytiť prihrávku. Po zachytení
prihrávky ostávajú v strede, až na signál učiteľa sa vymenia. Existuje
variant, kde sa žiaci po zachytení prihrávky okamžite menia. Spôsobom
kto pokazil ide do stredu, ale v tomto prípade by išlo o prípravnú hru.

Obr. 2
HC 2 Presne prihraj
Žiaci (dvojice resp. trojice podľa aktuálneho počtu) si prihrávajú v pohybe
vo vymedzenom priestore. Určený jednotlivci majú za úlohu vbiehať
do prihrávok a zmocniť sa lopty.
PH 1 Na počet prihrávok (ukazovačka)
Úlohovaná hra 4 proti 4, pričom dosiahnutie bodu znamená, aby si
družstvo úspešne a bez prerušenia súperom prihralo 10-krát (podľa
taktickej úrovne počet zvyšujeme, resp. znižujeme). Po prerušení, resp.
zmocnení sa predmetu hry súperom sa počet aktuálne vykonaných
prihrávok nuluje a taktiež súper začína novým počtom od 0.
PH 2 Úlohovaná hra
Úlohovaná hra 4 proti 4, podľa pravidiel na dve brány. Gól môže byť
uznaný až potom, čo si družstvo úspešne a bez prerušenia súperom
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prihralo 5-krát. (podľa taktickej úrovne počet zvyšujeme, resp.
znižujeme). Po prerušení, resp. zmocnení sa predmetu hry súperom sa
počet aktuálne vykonaných prihrávok nuluje a taktiež súper začína
novým počtom od 0.
Vedenie lopty
Vedenie lopty využívajú žiaci pri prekonávaní rôznych vzdialeností alebo
pred prípravou individuálneho prieniku či pred obchádzaním súpera.
Loptu vedú vnútornou stranou nohy, vnútorným, vonkajším alebo
priamym priehlavkom.
V minifutbale sa aj vzhľadom na povrch ihriska najčastejšie využíva
vedenie lopty „rolovaním“, t.j. chodidlom.
PC1 Vedenie lopty vo dvojici rôznymi spôsobmi (vzdialenosť 5-6 m):
- vonkajšou stranou nohy,
- vnútornou stranou nohy,
- rolovaním.
Žiaci stoja oproti sebe, lopta je tam kde sú dvaja. Žiak s loptu vedie loptu
do polovice vzdialenosti, odkiaľ prihráva na žiaka oproti, ktorý loptu
spracuje a druhým dotykom posúva mierne pred seba. Žiak, ktorý prihral
loptu, obieha žiaka, ktorému prihral a pokračuje v činnosti na opačnej
strane.
PC2 Vedenie lopty s predbiehaním (priestor 20 x 40):
- vonkajšou stranou nohy,
- vnútornou stranou nohy,
- rolovaním.
Žiaci vytvoria 3 zástupy vedľa seba. Loptu má hráč v strede. Vedie loptu
na jednu stranu smerom vpred, prihráva žiakovi na kraj a predbieha ho.
Žiak s loptou vedie loptu na opačnú stranu a vykonáva to isté ako prvý
žiak.
Variantom tohto prípravného cvičenia môže byť herné cvičenie HC1, kde
do cvičenia pridáme 1 resp. 2 polo - aktívnych obrancov, ktorí
zachytávajú len nepresné prihrávky.
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Obr. 3
HC 1 Vedenie lopty v kruhu
Žiaci vytvoria kruh. Jeden žiak mimo kruhu má loptu, druhý, na opačnej
strane ho naháňa. Žiak s loptou sa môže zaradiť, až keď obehne polovicu
kruhu. Žiak pred ktorého sa kolega zaradil, preberá od neho loptu
a pokračuje v činnosti jeho predchodcu. Ak je chytený, mení si úlohu
s chytajúcim žiakom.
HC 2 Prevedenie lopty cez obrancu
Jeden zo žiakov stojí na poliacej čiare ihriska. Ostatní žiaci majú loptu
a musia ju previesť cez poliacu čiaru. Žiaci štartujú naraz. Obranca sa im
ju snaží odkopnúť. Obranca sa pohybuje len po poliacej čiare. Žiaka
meníme po každej vlne žiakov.
PH 1 Úlohovaná hra na vedenie lopty cez brány
Žiaci hrajú minifutbal podľa pravidiel na počet gólov s jedným
obmedzením –dosiahnutie gólu musí byť dosiahnuté prevedením lopty
cez pomyseľné bránky, ktoré vymedzíme buď kužeľmi alebo čiarami na
ihrisku. Dosiahnutie gólu môže byť aj z jednej aj z druhej strany bránky.
Bránky stoja voľne v priestore.
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Obr. 4
PH 2 Úlohovaná hra na prevedenie lopty cez územie
Žiaci hrajú minifutbal podľa pravidiel na počet gólov s jedným
obmedzením – pred vstrelením gólu musí byť splnená podmienka a to,
že lopta musí byť prevedená žiakom cez pomyseľné územie, ktoré
vymedzíme buď kužeľmi alebo čiarami na šírku ihriska.

Obr. 5
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Preberanie a spracovanie lopty
Preberanie lopty je herná činnosť na získanie kontroly lopty. Preberať
loptu môžeme rôznymi časťami tela, ale v prevažnej miere dolnými
končatinami, a to zastavením lopty podošvou, vnútornou stranou nohy,
vonkajšou stranou nohy a tlmením lopty (stopping).
V minifutbale je najčastejším a najefektívnejším spôsobom preberanie
a tlmenie lopty chodidlom, pretože lopta neodskakuje. Týmto spôsobom
hráč až do poslednej chvíle utajuje smer nasledujúceho pohybu,
prípadne reaguje na zmenu hernej situácie.
PC1 Preberanie a spracovanie lopty rôznymi spôsobmi (vzdialenosť 2-3 m)
Spracovanie lopty vo dvojici:
- po zemi na mieste,
- zo vzduchu na mieste.
Dvaja žiaci stoja oproti sebe. Jeden žiak má loptu v rukách a nadhadzuje
ju druhému, ktorý vykonáva spracovanie lopty a následné preberanie
lopty do pohybu, resp. do strany, v ktorej chce pokračovať v hre. Veľmi
dôležitá je pri tejto HČ správna ukážka či už učiteľa alebo
najschopnejšieho zverenca!
Variant PC: spracovanie hruďou, stehnom, sťahovaním, prípadne
kombinácia viacerých možností naraz.
PC2 Spracovanie lopty v kruhu (priemer 5-6 m)
Prihrávanie lopty so spracovaním v kruhu. Žiaci vytvoria kruh kde každý
má loptu v ruke. V kruhu stojí jeden žiak, ktorý dostáva prihrávku, ktorú
sa snaží čo najrýchlejšie spracovať a vrátiť späť. Žiak sa vymení na
signál učiteľa.
Variantom PC môže byť doplnenie viacerých hráčov do stredu, prípadne
výmena hráčov po úspešnom vykonaní danej hernej činnosti.
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Obr. 6
HC 1 Nedaj loptu strednému (bago na povinné dotyky)
Žiaci vytvoria kruh v priemere 4 – 5 m, v strede sú 2 s rozlišovačkami,
ktorí sa snažia zachytiť prihrávku. Žiaci v kruhu si prihrávajú na povinné 2
– 3 dotyky. Tým docielime, aby žiaci loptu buď spracovali, resp. prebrali
do smeru vykonania ďalšej prihrávky. Po zachytení prihrávky ostávajú
v strede, až na signál učiteľa sa vymenia.

Obr. 7
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PH 1 Na počet prihrávok (ukazovačka s povinnými dotykmi)
Úlohovaná hra 4 proti 4, pričom dosiahnutie bodu znamená, aby si
družstvo úspešne a bez prerušenia súperom prihralo 10-krát (podľa
taktickej úrovne počet zvyšujeme, resp. znižujeme). Žiaci však hrajú na
povinné 2-3 dotyky tak, aby museli loptu spracovať, resp. prebrať. Po
prerušení, resp. zmocnení sa predmetu hry súperom sa počet aktuálne
vykonaných prihrávok nuluje a taktiež súper začína novým počtom od 0.
PH 1 Voľná hra (na brány)
Voľná hra 4 proti 4, podľa pravidiel, žiaci však hrajú na povinné 2-3
dotyky tak, aby museli loptu spracovať, resp. prebrať. Tým docielime, aby
žiaci loptu buď spracovali, resp. prebrali do smeru vykonania ďalšej
prihrávky.
Streľba
Je to finálna herná činnosť jednotlivca, ktorá rozhoduje o efektívnosti
útočenia a výsledku zápasu. Jej cieľom je dostať loptu do súperovej
brány dovoleným spôsobom. Z hľadiska štruktúry pohybu sa streľba od
prihrávania líši len intenzitou vykonávania. Najčastejšie spôsoby streľby
sú: streľba priamym priehlavkom, vnútorným priehlavkom, vnútornou
stranou nohy, hlavičkou. V minifutbale sa často využíva streľba špicom
(krátky náprah a pohotové prudké zakončenie) a taktiež priamym
priehlavkom.
PC1 Streľba z miesta (vzdialenosť 8-10 m)
Každý žiak má loptu. Postaví ju na úroveň 8 – 10 m, na signál učiteľa
vykonávajú streľbu jeden po druhom určeným spôsobom:
- priamym priehlavkom,
- vnútornou stranou nohy,
- bodlom.
Lopty sa zbierajú po poslednom vykonanom kope.
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Obr. 8
PC2 Streľba z pohybu (vzdialenosť 8-10 m)
Žiaci vytvoria 2 zástupy v stredovom kruhu. Každý žiak má loptu. Každý
zástup otočený na svoju bránku. Prvý v zástupe vedie loptu v miernom
pokluse a vo vymedzenom území strieľa na bránu vopred určeným
spôsobom:
- priamym priehlavkom,
- vnútornou stranou nohy,
- bodlom.
Po vykonaní danej hernej činnosti si hráč berie svoju loptu a radí sa do
druhého zástupu. Rýchlosť vedenia lopty možno meniť v závislosti na
úrovni zvládnutia cvičenia.
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Obr. 9
PC3 Streľba po narazení lopty (vzdialenosť 8-10 m)
Žiaci vytvoria 2 zástupy v stredovom kruhu. Každý žiak má loptu. Každý
zástup otočený na svoju bránku. Prvý v zástupe vedie loptu v miernom
pokluse. Prihráva loptu učiteľovi, ktorý mu ju naráža na úroveň 9 m.
Odtiaľ žiak vykonáva streľbu na bránu vopred určeným spôsobom:
- priamym priehlavkom,
- vnútornou stranou nohy,
- bodlom.
Po vykonaní danej hernej činnosti sa hráč stavia do pozície narážača, až
potom berie svoju loptu a radí sa do druhého zástupu. Ak by cvičenie
bolo priťažké na organizáciu, loptu môže narážať len jeden so žiakov,
resp učiteľ.
HC 1 Streľba po súboji
2 zástupy žiakov na polovici ihriska, učiteľ stojí v strede a na jeho signál
prihráva medzi zástup, kde prví dvaja zo zástupu zvedú súboj o loptu
a zakončujú na bránu. Druhý hráč vytvára časový a priestorový tlak na
hráča s loptou.
Obmena cvičenia- jeden zo zástupov môže byť mierne predsunutý resp.
trochu zasunutý.
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PH 1 prípravná hra na kužeľ (ihrisko 20 x 40)
Voľná hra s pravidlami futsalu. Avšak namiesto brán postavíme každému
družstvu na zem do bránkoviska kužeľ. Bod sa priznáva družstvu, ktoré
zostrelilo kužeľ. Môžeme pridať obmedzenie, že žiaci nemôžu vstúpiť do
bránkoviska.

Použitá a odporúčaná literatúra
1. PAKUSZA, Z. 2001. Identifikácia herných činností v malom futbale.
Rigorózna práca. Bratislava : FTVŠ UK, 2001. 84s.
2. PAKUSZA, Z. 2004. Futsal Hra-tréning. Bratislava : Peter Mačura –
PEEM, 2004. 1.vydanie, 148s., ISBN 80-88901-94-4.
3. PERÁČEK, P. 1997. Prípravné hry vo futbale. Metodická príloha. In :
Tel. výchova a šport, č. 1. Bratislava: FTVŠ UK, 1997.
4. PERÁČEK, P. 2004. Teória didaktika športových hier 1, Bratislava :
FTVŠ UK, Peter Mačura – PEEM, 2004. 2 vydanie, 184 s., ISBN 8089197-00-0.
5. REMÁK, I. 2010. Transfer techniky herných činností z futsalu do
futbalu v školskej telesnej výchove. Dizertačná práca Bratislava :
FTVŠ UK, 2010. 102 s.
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2.1 Didaktika cvičenia s náčiním – dynaband
Úvod
Gumové expandery nazývané i dynaband (gumová stuha) sú náčiním
na izokinetické posilňovanie, t.j. posilňovanie proti odporu náčinia.
Náčinie svalom priťahujeme, naspäť brzdivou silou svalu sa vracia do
východiskovej polohy, čím sa posilňuje agonista i antagonista (Strešková,
2003). Dynaband je pružný latexový pás, dá sa ľahko zviazať, čo
umožňuje vykonávať široké spektrum cvičení.
Odpor gumy je viditeľný podľa farby expanderu a tým je možné rôzne
zaťažovanie horných i dolných končatín. Ružová farba náčinia je vhodná
pre deti mladšieho školského veku. Pre starší školský vek zväčšenie
odporu predstavuje zelená a neskôr modrá stuha, ktoré sú vhodné pre
začiatočníkov a pre pokročilých cvičencov. Najsilnejší odpor má stuha
sivá, vhodná pre mužov a zdatných športovcov. Vzhľadom na možnosť
zviazania gumenej stuhy je vhodná dĺžka od 1,20 - 1,40 m a šírka stuhy
12 – 15 cm
Vedomosti
-

získať poznatky o prínose cvičení na rozvoj sily a posilňovania
rôznych svalových skupín,
naučiť sa techniku cvičení s náčiním v rôznych postojoch a polohách,
naučiť sa dávkovanie cvičení: počty opakovaní a počty sérií,
vedieť diferencovať cvičenia izotonického a izomerického charakteru,
definovať rozdiel medzi posilňovacími a naťahovacími cvičeniami.

Schopnosti a zručnosti
-

osvojiť si základné polohy a pohyby s náčiním,
osvojiť si konkrétne cvičenia zamerané na rozvoj sily vybraných
svalových skupín,
osvojiť si didaktiku rozvoja sily v izokinetickom režime,
osvojiť si širšiu škálu cvičení vzhľadom na pohybovú pamäť,
vedieť uplatniť cvičenia s náčiním ako prípravné cvičenia pre
akrobaciu, preskoky a základné polohy na náradí.

Obsah pohybových činností a zásady ich vykonávania
Sú vhodným posilňovacím náčiním pre školskú telesnú výchovu.
Najdôležitejší je fakt, že na rozdiel od činiek alebo strunových
expanderov šetria gumové expandery kĺbové puzdrá a sú vhodné pre
posilňovanie detí a mládeže v období formovania pohybového systému,
dokončovania osifikácie kostí a rozvoja pevnosti kĺbových a šľachových
spojení. Môžu byť obsahom samostatnej hodiny telesnej výchovy, alebo
sa aplikovať v úvodnej alebo záverečnej časti hodiny. Sú vhodné ako
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tonizačné rozcvičenie pred športovým výkonom, resp. i pri rozvoji
pohyblivosti a elasticity svalov v závere hodiny (Strešková, 2006). Sú
známe poznatky s ich aplikáciou vo fyzioterapii a v rehabilitácii.
Medzi hlavné výhody tohto posilňovacieho náčinia patrí:






veľký výber cvičení, ktoré umožnia zaťažovať všetky hlavné svalové
skupiny,
použiteľnosť pre žiakov všetkých vekových kategórií i výkonnostne
slabších, pretože sa nepreťažujú kĺbové spojenia,
možnosť upraviť odpor podľa požadovaného účinku cvičení,
jednoduché vytváranie obmien cvičení vo dvojiciach alebo
v kombinácii s ďalším náradím (rebriny, lavičky, hrazda a pod.),
sú cenovo dostupným náčiním pre domáce cvičenia a školskú
telesnú výchovu.

Didaktika cvičenia:











najdôležitejšia je technika cvičení, t.j. aby sme posilňovali tú svalovú
skupinu, ktorú chceme, vzhľadom na funkčnú anatómiu,
technika cvičení sa nacvičuje samostatne (upozorňovanie na polohu
jednotlivých segmentov tela, uchopenie náčinia, sústavné napnutie
náčinia a pod.),
cvičenie frázujeme dýchaním: východisková poloha je vdych,
konečná poloha v natiahnutí dynabandu je výdych,
počty opakovania: 8 - 12, počty sérií 2 – 8, (u detí od 6 do 10 rokov:
4 - 6 opakovaní, 2 – 4 série),
počty opakovaní a počty sérií zvyšujeme pri pravidelnom cvičení
postupne, najskôr zvyšujeme počty sérií, neskôr počty opakovaní
v jednotlivých sériách,
ďalšie zvyšovanie náročnosti a tým i adaptačnej odpovede
organizmu vykonávame zmenou odporu náčinia, zvyšovaním počtu
opakovaní v sériách, skracovaním prestávok medzi sériami,
zvýšením počtu posilňovacích blokov v týždni a špeciálnymi
intenzifikačnými postupmi,
pred vlastným posilňovacím tréningom je nutné zaradiť rozcvičenie,
cvičenia sú vhodné ako kondičné bloky v závere hodiny,
náčinie je vhodné použiť aj pri strečingových cvičeniach.
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Príklady cvičení:
1. Posilňovanie prsných svalov: stoj rozkročný, z upaženia pokrčmo
priťahovaním paží do predpaženia pokrčmo s miernym podrepom,
zväčšujeme natiahnutie dynabandu až do konečnej polohy
a upažovaním sa vraciame do východiskovej polohy, pričom
dynaband je na úrovni lopatiek, úchyt je podhmatom (obr.1, 2).

Obr.1 Východisková poloha

Obr. 2 Konečná poloha

2. Posilňovanie medzilopatkových svalov: mierny podrep, vzpažiť krčením paží do upaženia pokrčmo zväčšujeme natiahnutie
expanderu až do konečnej polohy (obr. 3) a vystieraním
do východiskovej polohy.
Posilňovanie paží: vo vzpore ležmo kľuk a vzpor proti odporu gumy
(obr. 4).

Obr.3 Konečná poloha

Obr. 4 Vzpor ležmo
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3. Posilňovanie dolných končatín a pletenca pliec: mierny podrep v stoji
spojnom, upažiť poniže. Vystieranie dolných končatín do stoja
so súčasným upažovaním (obr. 5).
Posilňovanie
stehenných
svalov:
vo
vzpore
sedmo
vzadu prednožovať jednou DK proti odporu gumy s výdržou
v konečnej polohe (obr. 6).

Obr. 5 Východisková poloha

Obr. 6 Prednožovanie pravou

4. Posilňovanie deltových svalov: výpad pravou pred - na dynaband
tlačíme chodidlom, predpažiť poniže pokrčmo súhlasnou hornou
končatinou, úchop
nadhmatom, expander naťahujeme až
do predpaženia von - pohyb vedie malíčková strana dlane (obr. 7, 8).

Obr. 7 Predpažovanie

Obr.8 Predpažovanie von
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5. Posilňovanie bicepsu: výpad vpred pravou, predpažiť súhlasnou
hornou končatinou dynaband uchopíme podhmatom. Krčením paže
naťahujeme expander do konečnej polohy a vystieraním paže
v lakťovom kĺbe predpažujeme (obr. 9, 10).

Obr. 9 Posilňovanie bicepsu

Obr. 10 Predpaženie pokrčmo

6. Posilňovanie tricepsov, dolných fixátorov lopatiek, ohýbačov lakťa:
stoj mierne rozkročný (cvičenie môžeme vykonávať aj v sede),
vzpažiť skrčmo pravú tak, aby rameno bolo pri cvičení stále pri hlave,
vystierame pažu do vzpaženia (obr. 11, 12).

Obr. 11 Východisková poloha

Obr. 12 Konečná poloha
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7. Posilňovanie svalov zadnej strany stehna a sedacích svalov:
a) vzpor kľačmo, zviazaný dynaband zachytiť o členky a zanožovať
(obr. 13)
b) v ľahu vzadu roznožovať, aj s výdržou v konečnej polohe (obr.
14).

Obr. 13 Vzpor kľačmo

Obr. 14 Ľah vzadu

8. Posilňovanie vonkajšej i vnútornej strany stehna: podpor ležmo
bokom, panvu pretláčame vpred. Zviazaný dynaband je na úrovni
členkov. Unožovaním hornej nohy posilňujeme vonkajšiu stranu
stehna, prinožovaním dolnej nohy k unoženej posilňujeme vnútornú
stranu stehna (obr. 15).

Obr. 15 Podpor ležmo bokom
9. Posilňovanie sedacích svalov a svalov vonkajšej a vnútornej strany
stehna: podpor ležmo pokrčmo, dynaband tesne nad úrovňou kolien.
Unožovaním vykonávame pohyb do krajnej polohy, v ktorej môžeme
vykonávať aj hmitanie (obr. 16, 17).

Obr. 16 Východisková poloha

Obr. 17 Konečná poloha
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10. Posilňovanie svalov vonkajšej strany stehna: podpor ležmo bokom,
dynaband zviazať o členky a pohybom vystretej dolnej končatiny
do unoženia napíname pás až do krajnej polohy (obr. 18).
Posilňovanie svalov vnútornej strany stehna: vo vzpore sedmo vzadu
skrčmo unožovanie, dynaband na úrovni členkov (pohyb vedieme
pätou) do krajnej polohy, kombinujeme cvičenie i s výdržou v krajnej
polohe (obr. 19).

Obr. 18 Podpor ležmo bokom

Obr. 19 Vzpor sedmo

11. Strečing zadnej strany stehna, lýtkového svalstva a vystieračov
chrbta: v sede zachytiť dynaband o chodidlo a prechádzať postupne
z polohy na obr. 20 cez polohu 21 do konečnej polohy 22. V každej
polohe je výdrž 8 sekúnd, cvičenie opakujeme minimálne 2x.

Obr. 20 Začiatok
cvičenia

Obr. 21 Stred
cvičenia

Obr. 22 Záver
cvičenia

12. Strečing vystieračov chrbta a úponov lýtkových svalov: v sede
znožmom priťahovať trup do predklonu (i hlbokého predklonu)
s výdržou v polohe 8 sekúnd. V krajnej polohe chodidlá flexovať,
chodidlo a päty zdvihnúť nad položku (obr. 23, 24).

Obr. 23 Východisková poloha

Obr. 24 Konečná poloha
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V záverečnej časti hodiny je strečing veľmi dôležitý. Dynaband
môžeme použiť i pri rozvoji pohyblivosti v ramennom kĺbe nasledovnými
cvičeniami.
Východisková poloha - stoj rozkročný, vzpažiť, expander držíme napnutý
na šírku pliec:
a) výkrutom vzad zapažiť a následným hlbokým predklonom prekročíme
vystretými nohami expander, pričom horné končatiny prechádzajú
cez pripaženie, predpaženie do vzpaženia. Pohyb v ramennom kĺbe
nesmie expander obmedzovať,
b) predpažením a následným predklonom trupu k dolným končatinám
prekračujeme dynaband vpred a s následným vystieraním trupu
dokončujeme výkrut v ramennom kĺbe až do vzpaženia.

Fotografie: Mgr. Peter Olej, PhD.
Použitá a odporúčaná literatúra
1. ATKINSON, H. - DEANE, A. 1991. Das band, das fit macht. England:
Ebury press, 1991.
2. STREŠKOVÁ, B. 2006. Gumové expandery – kondičná príprava
na hodinu gymnastiky. In Zb. KG. Bratislava: PEEM, 2006.
3. STREŠKOVÁ, E. 2003. Izokinetické posilňovanie
príprave. Školenie trénerov NŠC, Bratislava: 2003.
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2.2 Didaktika cvičenia s náčiním – overball
Úvod
Medzi nové náčinia, ktoré napomáhajú aktivovať väčšie množstvo
svalových vlákien vykonávaním pomalých, kontrolovaných pohybov, patrí
cvičenie s malou loptou nazývanou overball. Umožňuje tréning zahrňujúci
viac ako 500 cvičení zameraných na všetky svalové skupiny,
predovšetkým však na brušné, chrbtové a bedrové svalstvo, ktoré svojou
súčinnosťou predstavujú oporu tela. Staticko-rovnovážne cvičenia
pomocou malej lopty zapájajú do činnosti svaly, pomocou ktorých je
zabezpečovaná stabilita chrbtice. Ide o ploché svaly hlbokého
stabilizačného systému (Lawrence, 2003). Tvoria ho malé svaly
spájajúce stavce, hlboké ohýbače krku, hlboké vrstvy brušných svalov
v spojitosti s bránicou a svalmi panvového dna. Udržiavaním rovnováhy
na malých loptách spomenuté svaly aktivizujeme. Cvičenie s overballom
je vhodné pre všetky vekové skupiny školskej populácie vzhľadom na
významný zdravotný a motorický rozvoj žiakov.
Vedomosti
-

získať poznatky o prínose cvičenia na hlboké svaly stabilizačného
systému, posturálnych svalov a posilňovania rôznych svalových
skupín,
naučiť sa techniku cvičení s náčiním,
naučiť sa dávkovanie cvičení: počty opakovaní a počty sérií,
vedieť diferencovať delenie cvičení na posilňovacie, naťahovacie
a kompenzačné.

Schopnosti a zručnosti
-

osvojiť si základné polohy a pohyby s náčiním,
osvojiť si konkrétne cvičenia zamerané na rozvoj sily vybraných
svalových skupín,
definovať rozdiely medzi izometrickým a izotonickým posilňovaním
osvojiť si širšiu škálu cvičení a ich didaktiku vzhľadom na pohybovú
pamäť,
vedieť uplatniť cvičenia s náčiním ako prípravné cvičenia pre
akrobaciu, preskoky a základné polohy na náradí.

Obsah pohybových činností a ich didaktika
Význam stabilizačných cvičení spočíva v tom, že zlepšujú silu
posturálneho svalstva a ich pomalé vykonanie so správnym dýchaním
umožňuje prístup k hlbokým vrstvám svalstva, čo iné spôsoby
posilňovania nerobia. Význam zdravej chrbtice a jej silného svalového
korzetu je pre každého človeka nevyhnutný. Cvičebné bloky s malou
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loptou – či už ako samostatná časť hodiny, alebo v jej závere pozitívne
pôsobia aj ako kompenzačné cvičenia, na rozvoj flexibility, ale prinášajú i
celkovú psychickú a fyzickú relaxáciu. Preto je vhodné vykonávať ich
s hudbou. Cvičenie s overballom je vhodné aj pre deti, mládež, dospelú
populáciu i pre seniorov (Strešková – Olej, 2006). Šetrí kĺbové spojenia
a môže sa kombinovať izotonický a izometrický spôsob posilňovania, t.j.
vykonávajú sa pomalé pohyby stláčaním lopty, resp. v krajnej polohe je
výdrž pri stlačení lopty 6 až 8 sekúnd.
Didaktika cvičenia
Cvičenie s overballom sa vykonáva v rôznych polohách – v stoji,
v sede, v ľahu vpredu a v ľahu vzadu. Zameriavame sa na:











stláčanie lopty jednotlivými časťami tela, zamerané na posilňovanie
zvolenej svalovej partie,
natiahnutie svalov v jednotlivých polohách po posilňovaní,
udržanie dysbalančnej polohy, pri ktorej sa aktivizuje väčšie
množstvo svalových skupín,
priamu pomoc na bezpečné vykonanie cvičenia,
pri jednotlivých cvičeniach stabilizujeme určitú časť tela tak, aby bolo
cvičenie technicky správne vykonané,
postupne sťažujeme cvičenia zmenšením plochy opory, čím viac
aktivizujeme svaly hlbokého stabilizačného systému,
počet opakovaní je závislý od trénovanosti, začíname 8 opakovaní
v jednej sérii, postupne zvyšujeme počty sérií na 2 - 4, počty
opakovaní v sériách postupne zvyšujeme na 12 – 16,
všetky cvičenia vykonávame v pomalom tempe,
pri začiatku pohybu je vdych, v konečnej polohe (pri stlačení lopty) je
výdych,
na cvičenie sa môžu používať aj 1 – 3 overbally, ktoré majú byť
nafúknuté asi na 70 %, pričom platí zásada, že čím je nafúknutie
lopty väčšie, tým je cvičenie náročnejšie.
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Príklady cvičení:
V stoji: posilňovanie horných končatín v predpažení a v predpažení
pokrčmo - stláčaním lopty (obr. 1, 2, 3).

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

V ľahu vpredu: posilňovanie chrbtového a sedacieho svalstva (lopta je
pod panvou), hmitaním nohami ako pri kraule (obr. 4, 5).

Obr. 4

Obr. 5

Sed s oporou o overball: posilňovanie priamych a šikmých brušných
svalov – hmitaním trupu vpred, resp. rotáciou k prednoženej nohe (obr. 6,
7).

Obr. 6

Obr. 7

Didaktika cvičenia s náčiním - overball

125

V ľahu vzadu prednožmo s overballom pod panvou: posilňovanie
brušných a sedacích svalov a svalov panvového dna – dvíhaním panvy
a nôh smerom hore. Ak pridáme i predklon trupu, posilňujeme zároveň aj
hornú časť priameho brušného svalu (obr. 8, 9).

Obr. 8

Obr. 9

V ľahu vzadu skrčmo: posilňovanie vnútorných svalov stehna
stláčaním lopty kolenami. Ak pridáme i predklon trupu, posilňujeme aj
strednú časť priameho brušného svalu (obr. 10, 11).

Obr. 10

Obr. 11

Podpor ležmo na boku: posilňovanie vnútorných svalov stehna,
lýtkových svalov a šikmých brušných svalov – stláčaním lopty členkami
a dvíhaním dolných končatín smerom hore (obr. 12, 13).

Obr. 12

Obr. 13
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Podpor ležmo na boku skrčmo: posilňovanie vnútorných svalov
stehna, sedacích svalov a šikmých brušných svalov – stláčaním lopty
kolenami k sebe, resp. kolenom k zemi (obr. 14, 15).

Obr. 14

Obr. 15

V ľahu vpredu, vzpažiť: posilňovanie medzilopatkových svalov
a svalov pliec – stláčaním lopty vo vzpažení, resp. jej krčením
a vystieraním za hlavu (obr. 16, 17).

Obr. 16

Obr. 17

V ľahu vpredu, hlava položená na rukách: posilňovanie sedacích
svalov, svalov zadnej strany stehna i lýtkových svalov - stláčaním lopty
medzi členkami, resp., i krčením a vystieraním dolných končatín
v kolenách tak, aby sa lopta pri skrčení dotkla zadku (obr. 18).

Obr. 18
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V ľahu vzadu, prednožiť pokrčmo: kompenzačná a relaxačná poloha –
jemným tlačením lopty, ako i krúživými pohybmi na lopte v oblasti kostrče
(ale môže byť aj v oblasti hrudnej či krčnej chrbtice) vykonávame
uvoľnenie a natiahnutie tej časti chrbtice, pod ktorou je lopta (obr. 19, 20).

Obr. 19

Obr. 20

Cvičenia s overballom odporúčame vykonávať zo začiatku s učiteľom,
ktorý pozná techniku cvičení a ich účinok. Neskôr toto náčinie môže byť
súčasťou individuálneho tréningu, ktorým odstraňujeme celodenné
zaťaženie či už pohybového alebo psychického charakteru.
Fotografie: Mgr. Peter Olej, PhD.
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3. STREŠKOVÁ, E. - OLEJ, P. 2006. Stabilizačné cvičenia s náčiním.
In: Zborník KG, Bratislava: PEEM, 2006, s. 8 - 16.
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2.3 Didaktika základných gymnastických zručností
Úvod
Špecifický systém gymnastiky sa vytváral postupne a považujeme ho
za otvorenú sústavu pohybových činností. V priebehu historického vývoja
vplyvom rozvoja poznatkov človeka sa pojem a obsah gymnastiky často
menil, prispôsoboval sa potrebám spoločnosti. Gymnastickými cvičeniami
pôsobíme na pohybový aparát cielene a komplexne. Rozvíjajú pohybové
schopnosti: silu, rýchlosť, vytrvalosť, pohyblivosť a koordinačné
schopnosti. Tvoria ich tzv. analytické cvičenia (aplikujú sa na vymedzenú
oblasť, t.j. ide o pohyby časťami tela), alebo syntetické cvičenia (do
činnosti sa zapája celé telo, t.j. jedným cvičebným tvarom môžeme
rozvíjať viacero pohybových schopností (Strešková, 2011).
Teoretické východiská na vymedzenie pojmov a delenie širokého
obsahu gymnastiky je vedľa tradícií a dynamického vývoja rôznych
druhov gymnastiky ich obsah a účel použitia, pretože ich smery a druhy
sa navzájom prelínajú. Do základných druhov gymnastiky patria: prostné
cvičenia, akrobatické cvičenia a cvičenia na náradí, ktoré formujú
základné gymnastické zručností. Sú to základné polohy, pohyby tela a
cvičebné tvary, ktoré majú všestranne rozvíjajúci, kondičný a koordinačný
charakter.
Vedomosti
-

naučiť sa techniku základných gymnastických zručností, ktoré majú
svoje významné miesto pri telovýchovnej činnosti i v bežnom živote,
získať poznatky o prínose základných gymnastických zručností na
rozvoj kondičných a koordinačných schopností,
naučiť sa význam prípravných cvičení a posilňovacích cvičení
zameraných na rozvoj sily, ktorá limituje osvojenie cvičebných tvarov,
definovať význam izometrického posilňovania na vytváranie tzv.
„gymnastickej dosky“,
vedieť pomenovať zdravotný účinok cvičení.

Schopnosti a zručnosti
-

osvojiť si základné polohy a pohyby trela a jeho častí a vedieť ich
spájať do pohybových celkov,

-

osvojiť si prípravné a posilňovacie cvičenia pre daný cvičebný tvar,

-

osvojiť si širšiu škálu akrobatických cvičení a ich didaktiku vzhľadom
na pohybovú pamäť,

-

vedieť spájať prípravné cvičenia do celku - cvičebného tvaru
a vytvárať ich väzby.
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Obsah pohybových činností
Pohybový obsah základných gymnastických zručností tvoria:


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,



cvičenia s náčiním, ako sú tyče, švihadlá, lopty, plná lopta a pod.,
ktoré rozvíjajú a zlepšujú pohybové schopnosti a motoricko-funkčnú
pripravenosť,



akrobatická príprava: spevňovacie, odrazové, rovnovážne, doskokové
a rotačné prípravné cvičenia pre školskú športovú gymnastiku, ako i
pre motoricko-funkčnú prípravu pre rôzne športové odvetvia, alebo pre
šport pre všetkých,



základné akrobatické cvičenia a cvičebné tvary: prevaly vpred a vzad,
kotúle z rôznych východiskových do rôznych konečných polôh a ich
obmeny, stojky na chrbte, na hlave a na rukách, premet bokom,



základné polohy a pohyby na náradí: zhyby a výmyky na hrazde
v rôznych variantoch (aj s priamou pomocou) so zameraním na rozvoj
sily horných končatín a trupu, ako i súčinnosť pohybu jednotlivých
segmentov tela s využitím náradia ako sú lavičky, rebriny, debny, laná
a tyče na šplhanie a ovplyvňujú nácvik gymnastických zručností,



odrazy a skoky a preskoky ako bezpečné prekonanie prekážky:
debny, kozy, kôň, ale i priame skoky z malej trampolíny so zameraním
na riadenie pohybu tela a jeho segmentov v bezoporovej fáze.

Základná didaktická forma: skupinová, kde sú cvičenci rozdelení do skupín
s rôznym učebným obsahom. Špecifická didaktická forma: cvičenia na
stanovištiach, kde sú skupiny diferencované výkonnostne, cvičenia majú
nácvičný alebo zdokonaľovací zámer a poskytuje sa pri nich priama i
nepriama pomoc.
Didaktika stojky na rukách
Z hľadiska kinematickej subštruktúry sa stojky vyznačujú výdržou
v polohe strmhlav od 1 do 4 s. Z hľadiska dynamickej subštruktúry sú
účinky vonkajších a vnútorných síl v rovnováhe. Ich náročnosť závisí od
veľkosti plochy opory a od výšky ťažiska nad plochou opory. Náročnosť
stojok ovplyvňuje aj počet fixovaných kĺbov. Najľahšia je stojka na
lopatkách, potom stojka na hlave a finálnym zámerom základnej školskej
TV by malo byť osvojenie si stojky na rukách (s priamou pomocou
i samostatne).
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Stojka na rukách je statická rovnovážna poloha, ktorej obťažnosť je
daná malou plochou opory (ťažisko tela musí byť nad plochou opory) a je
náročná na udržanie rovnovážnej polohy strmhlav. K zachovaniu
rovnováhy je potrebné spevnenie jednotlivých časti tela, hlavne
svalových skupín, ktoré fixujú chrbtové spojenia, bedrové a kolenné kĺby.
Učebný program:


Zopakovanie a uvedomovanie si cvičení, ktoré fixujú chrbticu a
spevňujú stredný segment tela a dolné končatiny voči trupu, tzv.
izometrické cvičenia s výdržou v polohe 6 – 10 s, 2 – 6 opakovaní
(obr. 1 a 2).

Obr. 1 Izometrické posilňovanie



Obr. 2 Posilňovanie vo
dvojiciach

Udržanie spevneného tela v rôznych polohách i v pohybe, ako napr.
„váľanie sudov“, ktoré sa vykonávajú v smere vľavo i vpravo,
môžeme použiť súťaživú formu cvičenia (obr. 3).

Obr. 3 Obraty z ľahu z vpredu do ľahu vzadu - váľanie sudov


Funkčná príprava svalov pletenca ramena pre stojku na rukách.
Žiak zaujme polohu sed, vzpažiť. Učiteľ tlakom na ruky zaťažuje
svalové skupiny, ktoré zabezpečujú priamy uhol medzi pažami
a trupom, prípadne si žiak samostatne zvyšuje pohyblivosť
ramenných kĺbov (obr. 4a, 4b, 4c).
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Obr. 4a, 4b, 4c Cvičenia na rozvoj sily a pohyblivosti v ramennom kĺbe


Práca odrazovej a švihovej nohy na vyvýšenú podložku - nie do
stojky iba do zášvihu.



Stojka na rukách čelom k stene:
zo stoja, vzpažiť - odrazom jednej končatiny a švihom druhej sa
vykoná stojka s oporou chodidiel o stenu. Prsty rúk sa kladú asi 5-10
cm od steny. Je dobré naznačiť na podlahe vzdialenosť, z ktorej
cvičenci začínajú. Za optimálnu považujeme výšku tela žiaka, čo
zaručuje dlhý krok a dohmat s otvoreným uhlom medzi trupom
a pažami (obr. 5a, 5b, 5c).

Obr. 5a, 5b, 5c Prípravné cvičenia na odrazovú a švihovú nohu


Stojka na rukách s priamou pomocou učiteľa alebo žiaka stojaceho
bokom k cvičiacemu (obr. 6).
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Obr. 6 Priama pomoc pri stojke na rukách


Stojky na rukách v trojiciach: dvaja žiaci stoja proti sebe na
vzdialenosť výšky žiaka a prv než sa cvičiaci dostane do vertikály,
druhý žiak ho tlakom za stehná vráti späť.



Stojka na rukách samostatne na zemi.



Stojka na rukách na rôznych náradiach (lavička, bradlá, kladina)
s priamou pomocou i samostatne (7a).



Stojka na rukách v rôznych polohách so spolucvičencom (7b).

Obr. 7a, 7b Zdokonaľovanie stojky na rukách
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Stojky môžeme zdokonaľovať väzbou s inými akrobatickými
cvičebnými tvarmi, napr. stojka – kotúľ vpred. Pri tejto väzbe
kladieme dôraz na účinnú priamu pomoc učiteľa, zameranú na
vychýlenie ťažiska tela, so začatím pohybu pätami vpred,
s následným prechodom na hornú časť chrbta a rýchlym zbalením do
kotúľa (obr. 8).

Obr. 8 Mikrofázy väzby stojka – kotúľ vpred
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 zabezpečuje žiadúce
prekrvenie hlavy a hornej časti trupu, ktoré sú stáročiami overené
a odporúčané ako zdravotné poznatky napr. z cvičenia jogy.
Didaktika kotúľa vpred
Kotúľ vpred skrčmo predstavuje nielen základnú gymnastickú, ale i
všeobecnú pohybovú zručnosť, ktorej transfer je jednoznačne pozitívny aj
do bežného života (Strešková, 2003). Jednotlivé jeho fázy a mikrofázy
napr. predklon hlavy, zaoblenie tela, otváranie a zatváranue uhlov medzi
jednotlivými segmentami tela v priebehu jeho vykonania) sú súčasťou
prevalov, pádov a rotačných pohybov, ktoré vidíme pri športovom výkone
v rôznych druhoch športu (obr. 9).
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Obr. 9 Mikrofázy pohybu kotúľa vpred
Kotúle učíme z polohy podrep, vzpažiť (deti v predškolskom veku: zo
vzporu stojmo rozkročného) pre získanie väčšej polohovej energie.
Dopnutím dolných končatín so súčasným zdvihnutím a posunutím bokov
pred smer odrazom z dolných končatín sa zabezpečuje rotačný moment.
Dôležitá je tu brzdiaca činnosť paží, spojená s prechodom do ľahu
vznesmo s maximálnym predklonom hlavy. Zaťaženie sa prenáša po
dohmate rukami na zem až na oblasť prechodu krčnej a hrudnej chrbtice
Kľúčovou činnosťou pre dokončenie kotúľa do drepu je zrýchlenie
otáčavého pohybu v jeho druhej časti, keď hornú časť tela cvičenca
brzdí tiažová sila. Zrýchlenie sa dosiahne aktívnym pohybom trupu
a hlavy ku kolenám a pritiahnutím predkolenia ku stehnám. Čím
rýchlejšie a viac skrátime polomer otáčania, tým nastane väčšia zmena
v rýchlosti rotácie.
Učebný program:


Zopakovanie základných cvičení pohybovej prípravy na posilňovanie
horných a dolných končatín a spevnenia pohyblivosti chrbtice (obr.
10a, 10b).

Obr. 10a, 10b Posilňovacie cvičenia na kotúľ vpred


Nácvik kolísky skrčmo s držaním rúk pod kolená (obr. 11a).



Nácvik aktívneho pohybu trupu z ľahu do drepu, zameraného na
prekonanie tiažovej sily, aby sa žiak bez pomoci rúk dostal do drepu,
al.do stoja (obr.12).
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obr. 12 Ľah - sed



Nácvik kolísky skrčmo s pohybom horných končatín zo vzpaženia
v ľahu vznesmo do predpaženia v drepe, hlava v predklone počas
celého cvičenia.



Nácvik rýchleho skrčenia, ktoré zrýchľujú otáčavý pohyb, t.j. aktívny
pohyb trupu smerom k dolným končatinám: z ľahu - sed skrčmo, sed
– kolíska – drep s následným výskokom, prípadne obratom (obr. 13).

obr. 13 Preval vzad a výskok

obr. 14 Kotúľ vo dvojiciach



Nácvik záverečnej fázy kotúľa: opakované prevaly zo stojky na
lopatkách až do drepu, príp. s pomocou za predpažené ruky
cvičenca.



Zo stoja preval vzad, stojka na lopatkách – preval vpred do stoja
s následným vertikálnym skokom, resp. so skokom s obratom.
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Nácvik kotúľa vcelku v zľahčených podmienkach na šikmej ploche
(táto didaktická pomôcka je významná hlavne pre deti predškolského
a mladšieho školského veku na získanie valivého pohybu).



Na osvojenie si odrazu dolných končatín vykonávame kotúle na
vyvýšenú podložku, napr. na 4 časti debne alebo viacero žineniek
najskôr s priamou pomocou učiteľa, neskôr samostatne.



Na osvojenie a precítenie brzdivej práce paží vykonávame kotúle
z vyvýšenej podložky, napr. z lavičky na žinenku, najskôr s priamou
pomocou spolucvičenca alebo učiteľa a potom samostatne. Kladieme
dôraz na prechod cez hornú časť chrbtice a lopatky.



Zdokonaľovanie kotúľov z rôznych východiskových do rôznych
konečných polôh a ich väzby s výskokmi a obratmi.



Zdokonaľovanie kotúľov v dvojiciach (obr. 14).



Kondično-koordinačné cvičenie v trojiciach: dvaja žiaci v stoji sú
otočení tvárou k sebe, medzi nimi v strede (asi 2 metre od každého)
je tretí žiak v drepe. Žiak v drepe vykonáva kotúľ vpred (s maximálne
skrčeným telom) a spolucvičenec, ku ktorému robí kotúľ ho
preskakuje skokom roznožným, následne vykonáva kotúľ vpred on a
jeho preskakuje cvičenec, ku ktorému robí kotúľ. Z hľadiska
kondičných schopností je potrebné disponovať výbušnou silou
dolných končatín, z hľadiska koordinácie sa rozvíja orientácia v čase
a v priestore, ako i veľkosti svalového úsilia a súčasne sa
zdokonaľuje cvičebný tvar kotúľ. Cvičenie musí mať rytmus a rýchle
tempo cvičenia.

Pomoc pri cvičení:
Pri komplexnom vykonaní kotúľa vpred skrčmo je výhodné
kombinovať nepriamu a priamu pomoc. Najčastejšie je potrebné
nadľahčiť telo cvičenca a pomáhať pri začatí rotačného pohybu
a predklone hlavy. Pokiaľ je však treba priamu pomoc, učiteľ bližšou
rukou k žiakovi v oblasti panvy (dlaň vytočená von) pomáha nadľahčiť
telo a uviesť ho do rotácie vpred, druhou – vzdialenejšou rukou pomáha
predkloniť hlavu a ruku v závere kotúľa presunie z oblasti krčnej chrbtice
na oblasť lopatiek, tlakom do chrbta mu aktívne pomáhame do drepu.
Náročnejšou formou kotúľa vpred je kotúľ letmo. Je charakterizovaný
ako prevrat s otáčaním tela cez hlavu okolo osi ramien s postupným
dotykom trupu o podložku (obr. 15). Z hľadiska techniky ho zaraďujeme
medzi švihové cvičebné tvary vykonávané z rozbehu.

Didaktika základných gymnastických zručností

137

Obr. 15 Mikrofázy pohybu kotúľa letmo
Učebný program:


Prípravné cvičenia na posilňovanie paží a zvládnutie nárazu na paže
(obr. 16a, 16b).

Obr. 16a, 16b Posilňovanie paží na kotúľ letmo


Nácvik kotúľa z vyvýšenej podložky, zamerané na postavenie paží
voči trupu pri dohmate a brzdiacu činnosť paží



Zväčšovanie vzdialenosti medzi odrazom a dohmatom (obr 17a,
17b).

Obr. 17a, 17b Prípravné cvičenia na kotúľ letmo

Didaktika základných gymnastických zručností

138

Zdravotný význam:
Všetky obmeny kotúľov (vpred, vzad, roznožmo, schyľmo, letmo)
z rôznych východiskových do rôznych konečných polôh a ich kombinácie
predstavujú tzv. syntetické cvičenia, ktorými rozvíjame silu horných
a dolných končatín, brušných a driekovobedrových svalov, pohyblivosť
chrbtice, trénovanosť vestibulárneho analyzátora i celkovú obratnosť
žiakov. Predstavuje 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 volejbalistov, lyžiarov, vodných slalomárov,
futbalistov, hokejistov, tenistov a svojím obsahom vytvára tiež
kompenzáciu jednostrannému zaťaženiu.
Didaktika preskokov
Do základného učiva telesnej výchovy patria roznožka a skrčka.
Rozvíjajú výbušnú silu dolných končatín, absolútnu silu horných
končatín, ako i bežeckú rýchlosť na krátku vzdialenosť. Taktiež rozvíjajú
i koordinačné schopnosti, najmä rýchlosť a presnosť pohybov,
schopnosť orientovať sa v bezoporových fázach a rovnováhové
schopnosti. Pri vhodnom dávkovaní rozvíjajú i všeobecnú vytrvalosť
a pre iné druhy športov môžu byť vhodným prostriedkom kondičnej
prípravy.
Technika preskokov je závislá okrem biologických dispozícií žiakov
i na materiálno-technickom vybavení. Medzi preskokové náradia
v školskej telesnej výchove patria koza, kôň (na dĺžku alebo na šírku)
a debna. Pre odraz sa používa mostík (prípadne malá trampolína),
doskakuje sa na žinenky. Vzhľadom na bezpečnosť cvičenia sa
preskoky nesmú vykonávať v šmykľavej obuvi, ale ani v ponožkách.
Preskoky nenacvičujeme vcelku, ale sa zameriavame na osvojenie si
jednotlivých častí preskoku. Z didaktických dôvodov delíme preskok na
tieto časti:
1. Rozbeh
Rozbehom získavame dostatočnú pohybovú energiu, ktorá sa
v hlavných fázach preskoku využíva ako horizontálna zložka rýchlosti
a ovplyvňuje aj celkový rytmus preskoku. Rozbeh musí byť aj presný
vzhľadom na optimálny náskok na mostík a musí byť rovnomerne
zrýchlený. Rýchlosť rozbehu musí byť adekvátna sile paží najmä
u dievčat.
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2. Náskok na mostík
Počas náskoku dochádza k spojeniu odrazovej a švihovej nohy
v prednožení tak, aby dolné končatiny predbehli trup (Strešková, 2003).
Vzdialenosť mostíka od náradia je závislá od rýchlosti rozbehu,
pohybovo-koordinačných a silových schopností žiakov a druhu preskoku
(pohybuje sa v rozpätí od 50 do 300 cm). Paže sa počas náskoku na
mostík pohybujú zo zapaženia smerom dolu a vpred, pričom v momente
kontaktu nôh s mostíkom švihajú z pripaženia pokrčmo do predpaženia
povyše (obr. 18). Náskok je na prednú časť chodidiel. Amortizácia je
krátka, hlavne v členkovom kĺbe a menej viditeľná v kolennom kĺbe.

Obr. 18 Mikrofázy pohybu pri odraze z mostíka
3. Odraz z mostíka
Odraz je akcentovaný, rýchly, energický, so snahou čo naviac využiť
potencionálnu elastickú energiu mostíka. Je dokončený v momente, keď
ťažisko tela prejde za plochu opory. Skôr ako chodidlá opustia mostík
(odraz sa dokončuje plantárnou flexiou – obr. 19), musí byť dokončený
a zastavený aj švih paží.

Obr. 19 Pohyb chodidiel pri odraze z mostíka
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4. Prvá letová fáza
Prvá letová fáza je časť preskoku od opustenia mostíka po prvý
kontakt s preskokovým náradím. Je výslednicou rozbehu a odrazu
dolných končatín. V priamych preskokoch (roznožka, skrčka) má
charakter šikmého vrhu hore so súčasným otáčaním tela okolo voľnej osi
prechádzajúcej ťažiskom. Počas letovej fázy je telo spevnené a dolné
končatiny spojené.
5. Dohmat a odraz z náradia
Čím je rýchlosť v prvej letovej fáze väčšia, tým sa paže viac stavajú
proti dráhe letu, takže s trupom zvierajú ostrý až priamy uhol (sú pred
rovinou pliec). Dohmat je na vystreté paže, amortizácia sa prejavuje
miernym pokrčením v lakťoch ako výsledok reakcie opory. U všetkých
preskokov treba dohmatnúť skôr, ako začne dráha letu ťažiska tela
klesať. Odraz nasleduje bezprostredne po dohmate a slúži ako ďalší
silový impulz, ktorý ovplyvňuje let tela v druhej letovej fáze. Odraz
z náradia sa má dokončiť, keď sa ramená nachádzajú vo vertikálnej
polohe nad oporou.
6. Druhá letová fáza
Druhá letová fáza je ukazovateľom kvality preskoku a je výslednicou
všetkých predchádzajúcich činností. V druhej letovej fáze nastáva
vystieranie tela a príprava na doskok. Následnosť jednotlivých činností je
veľmi rýchla a kladie veľké nároky na rýchlostno-silové a koordinačné
schopnosti žiakov.
7. Doskok
Doskok tvorí záverečnú fázu preskoku, slúži k bezpečnému utlmeniu
pohybovej činnosti. Spoločným znakom je doskok na obidve nohy,
chodidlá sú paralelne zhruba v šírke bokov, energia letiaceho tela sa tlmí
silou svalov všetkých kĺbových spojení dolných končatín, k tlmeniu
doskoku do podrepu prispieva aj pohyb paží a trupu.
Prípravné cvičenia
Charakteristickým pre preskoky je tzv. úderný odraz, ktorý sa používa
z pružného mostíka. Jeho podstatou je náskok na prednú časť chodidiel,
spevnené dolné končatiny a rýchla extenzia v kolennom kĺbe a plantárna
flexia. Je typickým pre preskoky na náradí, preto ho pracovne nazývame
„gymnastický odraz“ (obr. 20, 20b). Učíme nielen jeho správnu techniku
a opakovaním zvyšujeme jeho účinnosť, ale tiež koordinované spojenie
rozbehu, odrazu a prvej letovej fázy náradím.

Didaktika základných gymnastických zručností

141

Obr. 20a, 20b Zdokonaľovanie techniky gymnastického odrazu

Opakované odrazy znožmo s výskokmi na lavičku a s preskokmi
lavičiek. Zastavený pohyb pokrčených paží do predpaženia povyše
zvyšuje výšku odrazu a stabilizuje polohu tela.

Opakované odrazy pri rebrinách. Paže stabilizujú spevnený trup
žiaka, nesmie sa nimi priťahovať k náradiu.

Rozbeh po lavičke a náskok na mostík a doskokom na žinenky.
Zvýšená plocha umožňuje učiť žiakov náskok na mostík s prednožením
nôh pred odrazom. Dôležitý moment pre zladenie rôznych rýchlostí
dolných končatín a trupu (obr. 21).

Obr. 21 Zdokonaľovanie pohybových činností pri odraze z mostíka

Z rozbehu preskočenie lavičky, náskok na mostík a odraz, čo je
obťažnejší variant prechádzajúceho prípravného cvičenia.


Odraz a letová fáza s priamou pomocou učiteľa (obr. 22).
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Obr. 22 Prvá letová fáza s priamou pomocou

Rozvoj odrazových schopností horných končatín podmieňuje
rýchlostno-silová príprava. Je potrebné venovať pozornosť rozvoju sily
paží vykonávaním zhybov, kľukov, rúčkovaním na náradí v podpore
a pod. Odraz paží nacvičujeme v rôznych polohách, nakoniec ho
približujeme k podmienkam, aké sú v preskoku (obr. 23).


Obr. 23 Odraz z paží v zľahčených podmienkach

Mimoriadnu pozornosť je žiaduce venovať (najmä u dievčat)
prípravným cvičeniam zameraným na techniku doskoku. Sú to rôzne
zoskoky z nižších, neskôr z vyšších polôh, kombinované aj s obratmi
prípadne s inými činnosťami v letovej fáze (obr. 24).
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Obr. 24 Nácvik a zdokonaľovanie doskoku v zľahčených podmienkach

Tlmenie horizontálnej zložky rýchlosti pri doskoku môžeme
nacvičovať z rozbehu po výskokoch na náradie (obr. 25a, 25b).

Obr. 25a, 25b Prípravné cvičenia na doskok
Roznožka
Tento preskok predstavuje základnú pohybovú štruktúru so širokým
kondično-koordinačným charakterom, v modifikovanej podobe sa môže
vykonávať v prírode, napr. so spolucvičencom či v kondičnej príprave
v súťaživých a prekážkových dráhach (obr.26)
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Obr. 26 Mikrofázy pohybu pri roznožke

Obr. 27a, 27b Prípravné cvičenia na rožnožku

Obr. 28 Nácvik roznožky z trampolíny
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Učebný program:


pohybová príprava v dostatočne časovom predstihu (obr. 27a, 27 b),



nácvik celého preskoku cez nízku kozu na šírku s priamou pomocou,



nácvik celého
s pomocou,



zdokonaľovanie roznožky s postupným zvyšovaním výšky náradia
(obr. 28),



roznožka ponad kozu na dĺžku s postupným odďaľovaním mostíka,



roznožka ponad debnu alebo koňa na dĺžku.

preskoku

s postupným

odďaľovaním

mostíka

Pomoc pri cvičení je najvýznamnejšie, ak zo začiatku poskytujeme
nepriamu pomoc (zníženie náradia, odraz z dvoch mostíkov alebo
z malej trampolíny) a so súčasnou priamou (taktilnou) pomocou učiteľa.
U začiatočníkov sa priama pomoc poskytuje z čelného postavenia,
z bočného postavenia istíme žiaka pri doskoku. V okamihu dohmatu na
náradie učiteľ uchopí žiaka za pažu (čo najbližšie k ramenu) a pomáha
ho preniesť cez preskokové náradie.
Zdravotný význam:
Všetky druhy základných, t.j. priamych preskokov (roznožka, skrčka,
schyľka) 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
v zľahčených podmienkach) formuje vôľové vlastnosti žiakov i zdravé
sebavedomie, ak zvládli prekážku a môžu sa spoliehať na vlastné sily.

Použitá a odporúčaná literatúra
1. STREŠKOVÁ, E. 2003. Gymnastika - akrobacia a preskoky.
Bratislava: Peter Mačura - PEEM, 2003, 114 s.
2. STREŠKOVÁ, E. 2011. Športová gymnastika. Bratislava: Peter
Mačura - PEEM, 2011, 230 s.
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2.4 Gymnastické hry
Úvod
Osobitné
miesto
v základných
druhoch
gymnastiky
patrí
gymnastickým hrám, ktoré sú zamerané na motiváciu žiakov a spestrenie
hodiny. Môžu plniť funkciu dynamického rozcvičenia, rozvoja koordinácie,
môžu sa aplikovať aj v hlavnej časti cvičebnej jednotky, ako aj na
kompenzáciu psychického zaťaženia v závere hodiny.
Dobre premyslenými gymnastickými hrami sa môže vytvoriť kondičný
program, ktorým rozvíjame aeróbnu vytrvalosť (pri určitej intenzite),
jednoduchými súťažnými cvičeniami zároveň cielene môžeme rozvíjať
silu zvolených rôznych svalových skupín, ale aj efektívne pôsobiť na
rozvoj koordinačných schopností – predovšetkým rovnováhových
a priestorovo-orientačných. V neposlednej miere sa aj zdokonaľujú
gymnastické zručnosti a to hravou formou, bez štylizovaného pohybu.
Vedomosti
-

vedieť vysvetliť princíp hry, súťaženia či cvičení na stanovištiach,
získať poznatky o vplyve gymnastických hier na zdravie, na rozvoj
aeróbnej vytrvalosti vzhľadom na intenzitu a trvanie rôznych
pohybových hier,
zafixovať si v motorickej pamäti rôznorodé posilňovacie cvičenia,
naučiť sa zostavovať jednotlivé stanovištia tak, aby cvičenie malo
neprerušovaný priebeh,
vedieť diferencovať posilňovacie cvičenia a koordinačné, ako aj ich
vzájomnú podmienenosť.

Schopnosti a zručnosti
-

osvojiť si základné a všestranne rozvíjajúce cvičenia samostatne, vo
dvojiciach i v skupine,
osvojiť si konkrétne cvičenia zamerané na rozvoj dynamickej sily
horných a dolných končatín,
naučiť sa pravidlám súťaženia a ich dodržiavaniu,
vedieť spolupracovať v družstve, ovplyvňovať emotívnosť a radosť
z cvičenia.

Obsah pohybových činností a ich didaktika
Základné gymnastické hry nikdy nevyberáme iba pre zábavu. Každá
hra by mala mať svoj cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. V mladšom školskom
veku ich rozdeľujeme do troch veľkých častí: hry v úvodnej časti,
v hlavnej časti a v záverečnej časti hodiny. Sústreďujme sa
predovšetkým na upevnenie zdravia, správne formovanie držania tela
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i gymnastického štýlu cvičenia a na pozitívne motorické podnety, ktorými
urýchľujeme rozvoj základných pohybových schopností (Strešková,
2003). Pohybové činnosti patria do 3 základných skupín:
1. Nelokomočné pohyby, ide o zmeny polohy tela a pohyby častí tela
na mieste. Učíme sa preciťovať vlastné telo pomocou vytvárania polôh
a ich vnímanie. Snažíme sa udržovať rovnováhu v rôznych polohách,
pohybovať jednotlivými časťami tela.
2. Lokomočné pohyby, t.j. premiestňovanie tela v priestore. Môžeme
sa pohybovať plazením, lezením, chôdzou, behom a skokom.
3. Manipulačné pohyby sa využívajú pri ovládaní predmetu rôznymi
časťami tela. Predmet môžeme ovládať hádzaním, chytaním, kopaním,
prenášaním a ovládaním iným predmetom. Pohybový obsah
gymnastických hier teda tvoria:









základné lokomócie ako beh, poskoky, skoky,
hry bez náčinia a náradia,
plazenie, lezenie a rúčkovanie s využitím náradia ako rebríky, rebriny,
kruhy, šplh na lane,
podliezanie a preliezanie náradia: kôň, koza, debna, lavičky, kladina,
cvičenia a hry s využitím náčinia: lopty, švihadlá, plné lopty,
súťaživé hry,
napodobňovacie a imitačné hry,
prekážkové, tzv. „opičie dráhy“, ktoré môžu mať súťažný alebo herný
charakter so zámerom rozvoja celkovej obratnosti žiakov.

Základná didaktická forma: hromadná, kde sú všetci zamestnaní
rovnakou pohybovou činnosťou, alebo skupinová, ak majú gymnastické
hry súťažný charakter a žiaci sú rozdelení do dvoch až štyroch
súperiacich družstiev.
Hry pre úvodnú časť hodiny: pripravujeme nimi žiakov na hlavnú časť
hodiny. Väčšinou by mali byť hry rýchle, živé, dynamické a plné pohybu,
pri ktorých sú do činnosti neustále zapojení všetci žiaci. Pravidlá hier by
mali byť jednoduché a ľahko zapamätateľné (Strmenská, 2010). Do tejto
časti zaraďujeme rôzne druhy naháňačiek, skupinových behov so
zmenou miesta a smeru pohybu alebo rytmicko-pohybové hry.
Príklady cvičení:
 Jednoduchá naháňačka: určený žiak prenasleduje ostatných, v ruke
drží loptu, ktorou sa snaží dotknúť iného žiaka. Ak sa tak stane,
naháňa ostatných ten žiak, ktorý loptu prevzal.
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 Varianty naháňačiek:
-

hra na mačku a myš – určený žiak (mačka) naháňa ostatných,
v určenom priestore chytá myši),
hra bieli a čierni – na určený pokyn chytajú bieli čiernych, pričom čierni
sa môžu zachrániť na určenom mieste (napr. na žinenke a pod.),
hra na korytnačku – určený žiak naháňa ostatných za účelom dotyku
na chrbát, ten sa však môže zachrániť tzv. polohou korytnačky
(kľakne si a hlavu schová pod telo),
cez potok – dve družstvá stoja proti sebe (nazývajú sa bociany a
žaby), medzi nimi je prekážka (švihadlo) a na pokyn učiteľa bežia
chytať bociany žaby, alebo naopak.

 Rytmicko-pohybové hry na známe piesne, napr.:
-

PRŠÍ, PRŠÍ, LEN SA LEJE – beh v priestore,
nezatváraj, milá dvere – vytvoriť dvojice, chytiť sa za ruky a cez
upaženie vzpažiť,
milá má, duša má, nezatváraj pred nama – kľaknúť si a posun vpred
striedavonožne.

-

IDE IDE PANÁČIK – chôdza vpred,
má on žltý zobáček – chôdza vzad,
kde vodička hrčí – stoj rozkročný predklon, vytáčanie trupu vľavo a vpravo,
tam zobáčik strčí – drep z plynulým prechodom do ľahu vpred
a následným spevnením celého tela.

-

NA HADA – v telocvični máme po priestore rozostavené lavičky
a kusy debny.
Dnes je veľká paráda, my sa hráme na hada – deti sa držia za ruky,
prechádzajú cez lavičky a po určených čiarach označených
v telocvični,
hustým lesom preliezame, cestu chvostom zametáme – deti na túto
časť pesničky preliezajú, podliezajú a prekračujú rôzne usporiadané
diely debny,
dnes je veľká paráda, my sa hráme na hada – deti sa držia za ruky,
prechádzajú cez lavičky a po určených čiarach nakreslených
v telocvični.

-

PLÁVA KAČKA
Pláva kačka po jazere, vo vode si šaty perie – žiaci stoja na lavičke
v zástupe, raz jednou, raz druhou nohou podrepom na stojnej nohe
druhou nohou popri boku lavičky prednožujú – „namáčame“ nohu,
rybky sem a rybky tam, ja vás všetky pochytám – zoskoky roznožmo
a výskoky na lavičku,
prišiel káčer ťapy, ťapy, do zobáčka rybku lapí – v stoji na lavičke
pažami z upaženia tleskneme vpravo a vľavo,
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ukláňa sa krásavec – ruky vbok, úklony vpravo a vľavo,
volá kačku na tanec – obrat na lavičke o 360º.
Gymnastické hry v hlavnej časti hodiny
Hry v hlavnej časti hodiny musia mať okrem hravého a emotívneho
náboja aj intencionálne zameranie, a to na rozvoj konkrétnej kondičnej či
koordinačnej schopnosti, resp. zdokonaľovanie špecifických zručností. Je
žiaduce tieto hry vykonávať na hudbu, ktorá pomáha udržiavať tempo a
rytmus cvičenia a evokuje k pohybu.
Hry na rozvoj rovnováhových schopností. Pri vykonávaní týchto
cvičení zapájame hlavné svalové skupiny, ktoré udržujú vzpriamené
držanie tela a podporujú rozvoj posturálnych svalov. Tieto sú pri hravých
cvičeniach zapájané do činnosti vždy, keď ide o udržanie tela
v nestabilnej polohe alebo jeho vrátenie do vzpriamenej polohy. Príklady
cvičení:
-

poskoky jednonožne v zástupe (obr. 1),
udržanie „váhy“ vo dvojiciach (obr. 2),
obchádzanie sa na lavičke – myslíme na brvne nad potokom (obr. 3),
gladiátori – bitka s molitanom na lavičke za účelom zhodiť súpera
(obr. 4),
balansovanie na kyvadle z lavičiek (obr. 5),
vybehnutie po pohyblivej šikmej ploche (obr. 6),
hry s loptou na zúženej ploche opory vo dvojiciach (obr.7, obr. 8),
postavenie živej pyramídy (obr. 9).

Obr. 1 Poskoky v zástupe

Obr. 2 Váha vo dvojici
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Obr. 3 Obchádzanie na lavičke

Obr. 4 Molitanová bitka

Obr. 5 Kyvadlo na lavičke

Obr. 6 Pohyblivá šikmá plocha

Obr. 7 Hry s loptou na kladinke

Obr. 8 Drepy jednonožne vo
dvojiciach

Obr. 9 Živá pyamída
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Gymnastické hry na rozvoj sily rôznych svalových skupín: môžu sa
vykonávať organizačnou formou na stanovištiach, ktoré sú rozmiestnené
po obvode telocvične. Každé cvičenie musí mať stanovený počet
opakovaní (6, 8, 10 opakovaní), ako aj počty okruhov (6 stanovíšť
prejdeme 2 – 6-krát) a tiež čas na prestávku medzi jednotlivými okruhmi
(napr. 2 až 4 minúty). Môžeme použiť i kruhovú formu zameranú na
intenzifikáciu cvičenia tým, že za stanovený čas (napr. 20 sekúnd) cvičia
žiaci na jednom stanovišti čo najrýchlejšie a medzi presunmi na iné
stanovište je prestávka 20 sekúnd. Cvičenie riadi učiteľ, dáva pokyn na
začatie aj ukončenie cvičenia, vhodné je ohraničiť čas cvičenia hudbou.
Príklady cvičení:
-

fúrik“ – posilňovanie horných končatín vo dvojiciach – možno súťažiť
aj medzi 2 družstvami (obr. 10),
rúčkovanie vo vzpore – posilňovanie pletenca pliec (obr. 11),
výpony a výskoky s oporou o rebriny – na gymnastický odraz
(obr.12),
výskoky a zoskoky na vyvýšenú podložku – na rozvoj dynamickej sily
dolných končatín (obr. 13),
preskoky jednonožne – na spevnenie tela v bezoporovej fáze (obr.
14),
váľanie sudov“ – na vytvorenie tzv. gymnastickej dosky, t.j.
spevnenie celého tela (obr.15)

Or. 10 Fúrik

Obr. 11 Rúčkovanie vo vzpore

Obr. 12 Výskoky s oporou

Obr. 13 Opakované výskoky a zoskoky
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Obr. 15 Obraty v ľahu

Gymnastické hry na rozvoj celkovej koordinácie – prekážkové hry a tzv.
„opičie dráhy“
Tieto pohybové činnosti sú zamerané na zosúladenie rytmu pohybu a
frekvenčnej rýchlosti, rýchlosti pohybu a výbušnej sily dolných i horných
končatín, na spevnenie tela a riadenie pohybu v bezoporových fázach, na
bezpečné prekonanie prekážky a zmenu intenzity cvičenia. Rôzne
prekážkové dráhy (maximálne 2 – 4) môžu mať určený počet okruhov,
majú mať miernu intenzitu cvičenia zameranú na rozvoj vytrvalosti.
Príklady cvičení:
-

ponad diely debny vykonávame preskoky striedavonožne
s frekvenčnou rýchlosťou,
preskoky znožmo ponad prekážku a beh po zúženej ploche (obr. 16),
podliezanie dielov debny s následným preskokom lavičky, náskok a
odraz znožmo z mostíka, výskok na zníženú debnu a zoskok
na žinenku (obr. 17),

Obr. 16 Preskoky ponad prekážku

Obr. 17 Prekážková dráha
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GUMKÁČI
-

Najskôr učíme na malej trampolíne 2 žiakov proti sebe skákať
v rovnakom a neskôr v striedavom rytme (obr.18).
Zostavíme štvorec zo 4 trampolín a na každú druhú dobu (nahlas
vytlieskávame doby) zmenia žiaci trampolínu v určenom smere
(obr.19).
„Opičia dráha“ – po zvládnutí techniky a rytmu cvičenia na trampolíne
vytvoríme prekážkovú dráhu zameranú na zvládnutie odrazov
z trampolíny, výskokov na náradie a zoskokov z náradia (obr. 20).

Obr. 18 Výskoky vo dvojiciach v rôznom rytme

Obr. 19 Výskoky vo štvorici v rovnakom rytme

Or. 20 Opičia dráha
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Gymnastické hry v závere hodiny
Klasické vybavenie telocvične má neobmedzené možnosti na cvičenia
vo vise (hrazda, laná, kruhy, rebriny), ktorými pozitívne pôsobíme
na chrbticu. Hravou formou môžeme tieto cvičenia vykonávať nenásilne
a bez toho, aby si žiaci uvedomovali čas trvania vo vise.
Príklady cvičení:
ZÁCHRANÁRI
- Pod kruhmi alebo šplhacím lanom vytvoríme zo žineniek priekopu, ktorá
predstavuje prekážku (napr. potok, spadnutý most). Na jednej strane sú
záchranári a na druhej strane tí, ktorých treba zachrániť. Úlohou detí je
zhupnúť sa ponad prekážku na druhú stranu. Tam ich chytajú záchranári.
Učiteľ poskytuje pri cvičení pomoc, aby nedošlo k pádu (obr. 21).

Obr. 21 Vo vise na kruhoch prekonanie prekážky
HOD NA CIEĽ
- Po prebehnutí po lavičke vo výskoku triafame loptu do obruče. Je to
komplexné cvičenie, ktorým rozvíjame dynamickú rovnováhu, spevnenie
tela v bezoporovej fáze a kinesteticko-diferenciačné schopnosti (obr. 22).

Obr. 22 Beh po lavičke, pri zoskoku hod loptou do obruče
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IMITAČNÉ CVIČENIA
- V závere hodiny je vhodné zaradiť cvičenia, ktoré majú naťahovací
charakter a znázorňujú známe zvieratká. Sú to všeobecne známe
cvičenia ako „mačací chrbát“, „kobra“, „gúľajúci macko“, „plaziaci tuleň“,
„kolíska“ a pod., ktoré navodia ukľudňujúcu atmosféru v závere hodiny.

Použitá a odporúčaná literatúra
1. STREŠKOVÁ, E. 2003. Gymnastika – akrobacia a preskoky.
Bratislava: Mačura PEEM, 2003. 116 s.
2. STRMENSKÁ, D. 2010. Intencionálne pôsobenie gymnastických hier
v etape športovej predprípravy v športovej gymnastike. Bratislava:
FTVŠ UK: Bakalárska práca. Školiteľ: Elena Strešková. 2010. 44 s.
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2.5 Využitie cvičení základnej a kondičnej gymnastiky
Úvod
Základná a kondičná gymnastika plnia požiadavky účinných cvičení
pre optimálny telesný rozvoj žiaka s dôrazom na získanie, udržanie a
zvýšenie telesnej zdatnosti, správne, estetické a ekonomické držanie
tela. Cvičenia základnej a kondičnej gymnastiky majú mobilizačný,
naťahovací, posilňovací, vytrvalostný, koordinačný a kompenzačný
charakter a účinne plnia úlohy všestranného pôsobenia na pohybový
systém žiaka, jeho zdravie a správny vývin. Ich zvládnutie je základným
predpokladom ďalšieho motorického a výkonnostného rastu žiaka.
Cvičenia základnej a kondičnej gymnastiky by mali byť súčasťou každej
vyučovacej jednotky, či už ako cvičenia hlavnej časti hodiny, ako súčasť
rozcvičenia alebo ako kompenzácia iného zaťaženia či cielené posilnenie
svalových skupín v hodinách s iným pohybovým obsahom.
Vedomosti
-

poznať zásady správneho držania tela (aj pri cvičení), vedieť, čo je
chybné držanie tela (aj pri cvičení),
vedieť posúdiť správne a chybné držanie tela,
poznať gymnastickú terminológiu polôh a pohybov tela a jeho častí,
poznať cvičenia na posilnenie fázických svalových skupín,
rozoznať posilňovanie a naťahovanie,
poznať správne využitie gymnastického náčinia a náradia
na cvičenie,
poznať izometrické a izotonické cvičenia.

Schopnosti a zručnosti
-

vedieť vykonať cvičenia technicky správne,
schopnosť koncentrovať sa na cvičenie,
schopnosť zosúladenia cvičenia s dýchaním,
rozvoj kondičných aj koordinačných schopností.

Obsah pohybových činností
Obsah základnej a kondičnej gymnastiky je tvorený prostnými
cvičeniami (základné polohy a pohyby tela: jednotlivci, dvojice, skupiny),
cvičeniami s náčiním (tyče, švihadlá, lopty, činky...) a na náradí (lavičky,
rebriny, debny a pod.), základnými lokomóciami (behy, skoky, šplhy,
obraty a pod.), akrobatickou prípravou (odrazové cvičenia, spevňovacie
cvičenia, rotačné cvičenia...) a poradovými cvičeniami (organizovanie
žiakov, povely, nástupy a pod.). Z dôvodu obmedzeného rozsahu strán
uvádzame príklady cvičení zameraných najmä na posilnenie fázických
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svalových skupín (s tendenciou k ochabovaniu: brušné, medzilopatkové
svaly, veľký sedací sval), priamivé cvičenia a vôbec cvičenia podporujúce
správne držanie tela a adekvátny svalový tonus. Cvičenia sú buď
izometrického charakteru (viac-menej statické) alebo izotonické
(dynamické, v pohybe).
Didaktika a zásady cvičenia











Cvičenie žiakov možno organizovať nasledovne:
o na polovicu (polovica žiakov vykonáva cvičenie, druhá polovica
napr. relaxuje),
o vo vlnách (žiaci sú zoskupení v radoch, prvý rad vykonáva
cvičenie s postupom vpred, ďalší rad žiakov sa napája neskôr),
o cvičenia na stanovištiach, pozor, aby nešli za sebou stanovištia
na rovnakú svalovú skupinu; treba zvoliť vhodný čas zaťaženia a
oddychu vzhľadom k cieľu a výkonnosti žiakov,
o jednotlivci, dvojice alebo skupiny žiakov.
Učiteľ musí korigovať technicky nesprávne predvedené cvičenia
(opravuje držanie tela a chyby pri cvičení). Vhodné je používať
predstavy a imagináciu na dosiahnutie správnej polohy.
Učiteľ upozorňuje na správne dýchanie pri cvičení. Dýchanie je
niekedy ťažké, netreba na ňom nástojčivo trvať, ale postupne ho
žiakov učiť.
Je nutné žiakov správne motivovať k cvičeniu, ak je to možné robiť
cvičenia zábavnými (napr. formou nejakej hry) a podporovať žiakov
v ich vynakladanom úsilí.
Na prvom stupni základných škôl možno zoskupiť cvičenia
do krátkej pohybovej zostavy a vykonávať ich na nejaké detské
riekanky, básničky alebo pesničky, ktoré si môže učiteľ aj sám
vymyslieť.
Učiteľ by mal predviesť technicky správnu ukážku cvičenia.
V statických polohách je výdrž 3 - 20 sekúnd v 1 - 3 opakovaniach
vzhľadom na náročnosť polohy a individuálnu výkonnosť žiaka.
Pri dynamických cvičeniach počet opakovaní 6-12, radšej menej so
snahou o technicky správne a uvedomelé predvedenie, ako viac
opakovaní s chybami. Možnosť vykonania v niekoľkých sériách (13).
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Príklady cvičení
Priamivé cvičenia
Ľah vzadu, vzpažiť: s vdychom vytiahnuť celé telo za pažami v jednom
smere a za pätami v druhom smere (zatlačiť do piat). S výdychom uvoľniť
(obr. 1).
Pozor: nesmie dôjsť k nadmernému prehnutiu v oblasti driekovej a krčnej
chrbtice.
Obr. 1 vyťahovanie končatín v oboch smeroch
Ľah vzadu, pripažiť: pohyb paží s vdychom z pripaženia, cez upaženie,
vzpažiť, s výdychom cez predpaženie do východiskovej polohy - pripažiť
(obr. 2-6).
Pozor: nesmie dôjsť k nadmernému prehnutiu v driekovej časti chrbtice,
v upažení sa ruky otáčajú dlaňami hore (alebo môžu byť dlaňami hore
celý čas).

Obr. 2 vdych

Obr. 3 vdych

Obr. 5 výdych

Obr.4 vdych

Obr. 6 výdych

Ľah vzadu pokrčmo, upažiť: s výdychom spúšťame kolená vpravo,
súčasne otáčame hlavu vľavo, v polohe vykonáme vdych a s ďalším
výdychom do východiskovej polohy. To isté do druhej strany (obr. 7).
Pozor: snažiť sa udržať obe plecia na zemi.

Obr. 7 spúšťanie kolien k zemi
Sed skrížny skrčmo, vzpažiť von - vdych. S výdychom úklon trupu, paža
na predlaktie (obr. 8-9).
Pozor: úklon vykonávať pocitom natiahnutia do diaľky akoby cez veľkú
loptu a snažiť sa udržať polohu trupu, akoby bol celou plochou opretý
o stenu, bok na strane vzpaženia tlačiť dole (nedvíhať zadok zo zeme).
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Obr. 9 výdych

Vzpor kľačmo vpredu. „mačací chrbát“, zaguľatenie môžeme robiť aj s
vdychom, aj s výdychom (obr. 10-11).

Obr. 10 rovný chrbát

Obr. 11oblúková flexia

Posilňovanie zamerané na svaly chrbta
Sed skrížny skrčmo, vzpažiť von - vdych. S výdychom upažiť pokrčmo,
predlaktie kolmo hore (obr. 12-13).
Pozor: nedvíhať plecia, lopatky netlačiť k sebe, ale „rozprestrieť“ ich
do šírky, snažiť sa udržať polohu trupu, akoby bol celou plochou opretý
o stenu.

Obr. 12 vdych

Obr. 13 výdych

Ľah vpredu, vzpažiť von (obr. 14). S výdychom upažiť pokrčmo (obr. 15)
alebo pripažiť, sunutím paží tesne nad zemou (obr. 16).
Pozor: netlačiť lopatky k sebe, ale snaha o „široký chrbát" a pritlačenie
lopatiek na hrudník. Hlava jemne nad zemou, „dlhá chrbtica“, neprehýbať
sa v driekovej časti chrbta.

Obr. 14 vdych

Obr. 15 výdych

Obr. 16 výdych
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Ľah vpredu, upažiť pokrčmo, dlane na zemi. S vdychom vystierať paže,
s výdychom východisková poloha (obr. 17-18).
Pozor: aktívne sedacie svaly, nedvíhať plecia, „nelámať sa“ veľmi
v driekovej časti chrbta - vyťahovať sa do diaľky za temenom.

Obr. 17 výdych

Obr. 18 vdych

Posilňovanie zamerané na sedacie svaly a svaly dolných končatín
Ľah vpredu, ruky pod čelom. S výdychom zanožiť(môže byť aj mierne
roznožmo) (obr. 19), s vdychom späť. Alebo rýchle údery chodidlami
o seba v zanožení.
Pozor: neprenášať úsilie do chrbta, ale snažiť sa zapájať „iba“ sedacie
svaly.

Obr. 19 zanožovanie v ľahu vpredu
Výpady, podrepy (obr. 20-21).
Pozor: kolená by nemali presiahnuť úroveň prstov na nohách, drep
vykonávame zadkom dozadu, nie kolenami dopredu!!! (pre udržanie
rovnováhy mierny predklon trupu).

Obr. 20 výpad

Obr. 21 podrep

Ľah vzadu prednožný pokrčmo, upažiť dole poniže, dlane na zemi.
Striedať prednoženie pokrčmo (vdych) s prednožením (výdych) (obr. 2223).
Pozor: sústrediť sa na úplné prepnutie dolných končatín, panva zostáva
na zemi.
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Obr. 23 výdych

Posilňovanie zamerané na brušné svaly
Ľah vzadu pokrčmo, ruky v tyl. S výdychom dvíhať trup zhruba
po spodnú časť lopatiek (obr.24).

Obr. 24 výdych
Ľah vzadu, prednožiť, ruky v tyl, dvihnúť trup zo zeme po spodnú časť
lopatiek. S výdychom spúšťať dolné končatiny (obr. 25) alebo striedavo
vystierať a krčiť (obr. 26).
Pozor: udržať driekovú časť chrbtice na zemi!

Obr. 25 výdych

Obr. 26 vhodné starší školský vek

Ľah vzadu, paže vedľa tela. S výdychom vedeným pohybom dvíhať trup
postupne od panvy do polohy „kolená nad úroveň očí“ (obr. 27), tam
spraviť vdych a s ďalším výdychom pokladať trup pomaly stavec
po stavci na zem.

Obr. 27 ľah vznesmo
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Posilňovanie paží - kľuky
Vzpor kľačmo vpredu, ruky na šírku pliec. S vdychom kľuk, lakte čo
najbližšie k telu, hlava čo najviac pred ruky (obr. 28), s výdychom hore.
Vzpor kľačmo vpredu, ruky naširoko. S výdychom kľuk, lakte smerujú
von, hlava v jednej priamke s rukami (obr. 29), s vdychom hore.

Obr. 28 ruky „naúzko“

Obr. 29 ruky „naširoko“

Cvičenia izometrické – statické posilňovanie
Výdrž v polohách 3-20 sekúnd, (obr. 30-41). Nezadržiavať dych!

Obr. 30

Obr. 31

Obr. 32

Obr. 33

Obr. 34

Obr. 35

Obr. 36

Obr. 37

Obr. 38

Obr. 39

Obr. 40

Obr. 41
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Cvičenia priamivé (zabezpečujú napriamenie tela) s krátkou tyčou.
Je rozdiel medzi vzpriamením a napriamením. Napriamenie je vedomá
korekcia chybného držania tela vo všetkých polohách, napr. aj
vo vzpriamenom postavení, ale aj v predklonoch... Poloha tyče
nad hlavou rovno, tyč na lopatkách a tyč pred telom rovno aktivizuje svaly
paží a trupu a pomáha držať telo v správnej polohe. Cvičenia
vykonávame dynamicky, bez dlhej výdrže v polohách, ale nie švihom
a vyhýbame sa aj hmitom.
Východisková poloha stoj rozkročný, vzpažiť von, tyč nad hlavu rovno
(obr. 42) – úklony trupu (obr. 43) y východiskovej polohy a rotácie trupu
y východiskovej polohy(obr. 44).

Obr. 42 vdych

Obr. 43 výdych

Obr. 44 výdych

Cvičenie rovnováhy. Stoj na ľavej, pravá prednožiť skrčmo – chodidlo
ku kolenu, predpažiť, tyč pred telo rovno (obr. 45). Vykročením na pravú
váha predklonmo, vzpažiť, tyč nad hlavu rovno (obr. 46). Výdrž
v polohách 5 sekúnd.

Obr.45 východisková poloha

Obr. 46 konečná poloha

Stoj rozkročný, rovný predklon, vzpažiť, tyč nad hlavu rovno (obr. 47),
s výdychom tyč na lopatky (obr. 58).
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Obr. 48

Cvičenia vo dvojiciach
Stoj rozkročný, rovný predklon, vzpažiť, tyč nad hlavu rovno. Žiaci
vo dvojiciach vykonávajú rotáciu trupu striedavo vpravo a vľavo (obr. 49).
Stoj rozkročný, vzpažiť, tyč nad hlavu rovno. Žiaci vo dvojiciach striedavo
vykonávajú mierny predklon trupu a hrudný záklon (obr. 50).

Obr. 49

Obr. 50

Kľuky vo dvojiciach (obr. 51-52).

Obr. 51

Obr. 52
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Izometrické cvičenia vo dvojiciach (obr. 53-55), (žiak vo vzpore môže
zanožovať, upažovať) (obr. 53 a 54), druhý žiak mu môže striedavo
púšťať dolné končatiny (obr. 53 a 55).

Obr. 53

Obr. 54

Obr. 55
Cvičenia vo dvojiciach s loptou (overball alebo gymnastická lopta,
pre vyspelejších žiakov ISCED 2 môže byť plná lopta) (obr. 56-62).

Obr. 56a

Obr. 56b

Obr. 57a

Obr. 57b
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Obr. 58b

Použitá a odporúčaná literatúra
1. CHREN, M. et al. 2013. Gymnastika, tance a úpoly v ISCED 1 -3.
Bratislava: VŠK FTVŠ UK – Lafranconi, 2013,130 s., ISBN 978-80970490-2-7.
2. KYSELOVIČOVÁ, O. et al. 2001. Základná gymnastika. Bratislava:
ICM agency, 2011.
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2.6 Hudobno-pohybová rytmika, pohybová kreativita a
improvizácia
Úvod
Hudobno-pohybové rytmické cvičenia rozvíjajú schopnosť pohybom
vyjadriť hudobné zložky. Zo základných hudobných zložiek uvedieme
nasledovné: rytmus, tempo, metrum, dynamiku a výraz. Pohybová
improvizácia a kreativita v súčinnosti s vhodne zvoleným hudobným
sprievodom rozvíjajú u žiakov tvorivosť, cit pre hudbu, pohyb a vlastné
telo a umožňujú vyjadrovať pohybom vlastné myšlienky, pocity, nálady.
Pohybová improvizácia žiakov prezradí učiteľovi veľa o individualite žiaka
a pomáha zvoliť adekvátny a efektívny prístup k jeho výchove
a vzdelávaniu.
Tempo – rýchlosť hudby, rýchlosť pohybov. So spomaľovaním tempa sa
rozsah pohybov zväčšuje, so zrýchľovaním tempa sa rozsah pohybov
zmenšuje.
Rytmus – usporiadanie tónov, resp. pohybov rôznej dĺžky. Pohybový
rytmus je v podstate určený vzájomnými vzťahmi dĺžok pohybových fáz
vsúvislom pohybovom úseku, môže byť pravidelný a nepravidelný.
Metrum – pravidelné opakovanie niekoľkých dôb, z ktorých je prvá
prízvučná (dvojdobé, trojdobé, štvordobé metrum). Pohybové vyjadrenie
spočíva v realizácii dôrazných pohybov smerujúcich dole na prízvučnú,
teda prvú dobu metra a následných jemnejších pohybov opačného smeru
na neprízvučné doby.
Dynamika – hlasitosť hudby, energia pohybov (sila, impulz, napätie).
Energia vložená do pohybov priamo úmerne vzrastá a klesá s hlasitosťou
hudby.
Výraz – vhodnými pohybmi vyjadrujeme obsah, dej, náladu hudobnej
predlohy.
Vedomosti
-

Poznať zložky hudby (metrum, tempo, dynamika, výraz, rytmus),
pohybové a výrazové prostriedky ich vyjadrenia.
Poznať princípy určovania tempa, metra a rytmu cvičenia počítaním.
Vedieť, čo sú imitačné cvičenia.

Schopnosti a zručnosti
-

Schopnosť udržať rytmus, meniť rytmus a prispôsobiť sa danému
rytmu, schopnosť spájať viaceré rytmy.
Schopnosť udržať tempo a reagovať pohybom na zmeny tempa.
Schopnosť reagovať pohybom na zmeny dynamiky v hudbe.
Schopnosť pohybovej improvizácie na zadanú hudobnú predlohu.
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Schopnosť imitovať pohyby (napr. zvierat a iné).

Obsah pohybových činností
Didaktika, metodika a zásady cvičenia:













žiaci musia najskôr zvládnuť hudobno-sluchové cvičenia,
postupovať od jednoduchšieho pohybu k zložitejšiemu, najskôr
zvládnuť jednotlivé pohyby a až následne ich spájať do náročnejších
celkov, prípadne do krátkych pohybových skladieb,
nácvik prebieha na počítanie (môžeme voliť tempo a rytmus), až
následne vykonávajú žiaci cvičenia na hudbu,
až po zvládnutí rovnomerného tempa a pravidelného rytmu prejsť na
nerovnomerné tempo a nepravidelný rytmus,
k náročnejšej forme cvičenia pristúpiť až v prípade, že väčšina žiakov
zvládne jednoduchšiu formu,
zadávanie tém - pohybových úloh, ktoré riešia cvičenci jednotlivo,
vodvojiciach, malých aj väčších skupinách,
pri pohybovej improvizácii podnecovať žiakov k aktivite, ale
v žiadnom prípade ich k nej nenútiť nasilu, aj prejav nečinnosti pri
pohybovej improvizácii vypovedá o povahe žiaka či jeho momentálnej
nálade,
chváliť každý samostatný prejav, kreativitu a iniciatívu a rešpektovať
akékoľvek pohybové vyjadrenia pri imitačných, tvorivých
a improvizačných cvičeniach, pokiaľ nie sú nebezpečné z pohľadu
poškodenia pohybového aparátu či vzniku zranenia,
vždy zvoliť hudobné skladby, ktoré sú primerané danej vekovej
skupine žiakov a sú pre nich zaujímavé,
striedať hudobné žánre podľa potreby konkrétneho cvičenia
(moderná hudba, klasická hudba, ľudová hudba, džezová hudba).

Príklady cvičení
1. Cvičenie tempa: chôdza, poklus - učiteľ udáva tempo tlieskaním,
prípadne pomocou rytmickej pomôcky (tamburína, bubienok a podobne).
Tempo sa rovnomerne zrýchľuje a spomaľuje, pri veľmi pomalom tempe
vykonávajú žiaci dlhé kroky až do výpadov, so zrýchľovaním tempa sa
dĺžka kroku skracuje, s rýchlym tempom prechádzajú žiaci do poklusu.
Cvičenie začína stredným tempom, bežnou dĺžkou kroku.
2. Cvičenie dynamiky: žiaci vykonávajú chôdzu v rytme hudobnej
nahrávky. Učiteľ pracuje s hlasitosťou hudby, predvedenie chôdze
prebieha v škále od jemnej chôdze vo výpone (hudba piano = potichu),
cez chôdzu hmitmi podrepmo (mezzoforte = stredná hlasitosť) až
po energickú ráznu chôdzu s podupmi (forte).
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3. Cvičenie dynamiky: žiaci vykonávajú výskoky znožmo na mieste, učiteľ
pracuje s hlasitosťou hudby. Pri tichej hudbe sú skoky jemné, nízke,
s postupným zvyšovaním hlasitosti žiaci vkladajú do predvedenia skokov
väčšiu energiu, zapájajú paže, skáču vyššie. Pozor, hudba musí byť
v pomalšom tempe, resp. v tempe, ktoré umožní skákať čo najviac do
výšky.
4. Cvičenie rytmu: žiaci vykonávajú cvičenie, ktoré sa skladá zo 4
pohybov, resp. polôh. (napr. vzpor drepmo, vzpor ležmo vpredu, vzpor
drepmo, stoj) a vykonávajú ho na skladbu v 4/4 takte. Rytmus
predvedenia cvičenia sa mení nasledovne:
-

každá poloha (1, 2, 3, 4) trvá 4 doby,
každá poloha trvá 2 doby,
každá poloha trvá 1 dobu.

5. Cvičenie rytmu a priestorovej orientácie: žiaci vykonávajú skoky
s obratmi nasledovným spôsobom:
-

4 obraty o 90°, každý obrat na jednu dobu,
2 obraty o 180°, každý obrat na dve doby,
1 obrat o 270°, na štyri doby,
1 obrat o 360°, na štyri doby.

6. Cvičenia rytmu: určíme 3 skupiny žiakov. Každú skupinu naučíme iné
rytmické cvičenie, ktoré budú potom vykonávať súčasne. Zvolíme 4 doby,
ktoré budeme počítať „pr-vá, dru-há, tre-tia, štvr-tá“ a budú sa opakovať
stále za sebou (tab. 1). V 1. a 2. skupine sa pravidelne striedajú nohy pri
podupoch.
Tab. 1
doby

1.
„pr“

2.
„vá“

„dru“

3.
„há“

„tre“

4.
„tia“

„štvr“

„tá“

1.
skupina

tlesk

podup
pravou

tlesk

podup
ľavou

tlesk

podup
pravou

podup
ľavou

podup
pravou

2.
skupina

podup
pravou

tlesk

podup
ľavou

tlesk

podup
pravou

tlesk

tlesk

tlesk

3.
skupina

stoj spojný,
kričia „hej“

podrep výkročný
pravou
s podupom

lusk prstami,
súčasne drep

úder dlaňami
o zem drepe
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7. Cvičenie metra a koordinačnej schopnosti spájania pohybov:
taktovacie pohyby. Pohyby dolných a horných končatín na dvojdobé,
trojdobé a štvordobé metrum, ktoré môžu žiaci vykonávať izolovane (iba
nohy, iba paže) alebo súčasne dolnými aj hornými končatinami.
-

-

dvojdobé metrum: dve počítacie doby (raz, dva)
nohy (obr. 5-6), paže (obr. 7-8), spolu (obr. 9-10),
DVA

RAZ
←

RAZ

DVA

RAZ

DVA

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10

trojdobé metrum: tri počítacie doby (raz, dva, tri)
nohy (obr. 11-13), paže (obr. 14-16), spolu (obr. 17-19),
TRI

DVA

RAZ
←

RAZ

DVA

TRI

Obr. 11

Obr. 12

Obr. 13

Obr. 14

Obr. 15

Obr. 16
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RAZ

DVA

TRI

Obr. 17

Obr. 18

Obr. 19

štvordobé metrum: štyri počítacie doby (raz, dva, tri, štyri)
nohy (obr. 20-23), paže (obr. 24-27), spolu (obr. 28-31).
ŠTYRI

TRI

DVA

RAZ
←

Obr. 20

Obr. 21

Obr. 22

Obr. 23

RAZ

DVA

TRI

ŠTYRI

Obr. 24

Obr. 25

Obr. 26

Obr. 27
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RAZ

DVA

TRI

ŠTYRI

Obr. 28

Obr. 29

Obr. 30

Obr. 31

8. Cvičenie dynamiky a metra: taktovacie pohyby pažami,
-

piano – pohyby iba rukami v predpažení pokrčmo,
mezzoforte – pohyby predlaktím,
forte –pohyby celými pažami energicky.

9. Pohybová improvizácia. Pri vyjadrovaní môžu žiaci plniť nasledovné
zadania:
-

voľne sa hýbať (tancovať, cvičiť...) na hudobnú predlohu (moderná
skladba, klasická skladba),
vyjadriť pohybom a výrazovými prostriedkami náladu alebo emóciu,
ktorú im hudobná skladba navodzuje (klasická skladba),
vyjadriť pohybom a výrazovými prostriedkami určenú náladu
(smutnú, veselú a podobne),
vyjadriť dej skladby (ľudová pieseň, moderná slovenská pieseň).

10. Imitačné a napodobňovacie cvičenia vykonávané na hudbu:
-

zvieratá: učiteľ môže určiť zviera, ktoré majú žiaci napodobňovať,
alebo si ho žiak určí sám a ostatní môžu hádať,
prírodné javy: vietor, voda, oheň, búrka...,
rôzne postavy: malé dieťa, starec, tanečnica, robot.

11. Cvičenie pohybovo-sluchové. Žiaci sa rozdelia do štyroch skupín:
klavír, husle, bubny, flauta. Pohybom budú reagovať na hudobnú
predlohu vtedy, ak v skladbe bude hrať ich hudobný nástroj.
Z cvičení, ktoré žiaci zvládli najlepšie, môžeme vytvoriť krátku pohybovú
skladbu.

Hudobno-pohybová rytmika, pohybová kreativita a improvizácia

173

Použitá a odporúčaná literatúra
1. HATIAR, B. et al. 1998. Rytmická, moderná a športová gymnastika.
Bratislava: UK, 1998.
2. HIŽNAYOVÁ, K. 2009. Polyrytmické cvičenia v tancoch. In Škola v
pohybe 2009. Bratislava: Peter Mačura-PEEM, 2009, s. 59-68.
3. KRÍŽOVÁ, K., KOCIÁNOVÁ, B. 2005. Metodické ukážky rozvoja
rovnováhových a rytmických schopností. In Zborník prednášok zo
vzdelávacích aktivít NŠC 2004. Bratislava: NŠC, 2005, s. 76-77.

Ľudové tance v školskej telesnej a športovej výchove

174

2.7 Ľudové tance v školskej telesnej a športovej výchove
Úvod
Ľudové tance sú svojím motivačným bohatstvom vhodným
prostriedkom hodín školskej telesnej výchovy. Na rozdiel od ostatných
telovýchovných disciplín sú pohyby v ľudových tancoch vysoko výrazové
a bohaté na štýlové, regionálne rozdielnosti. Špecifickým znakom
ľudových tancov je ich spätosť s hudbou a spevom. Hudba pri vyučovaní
ľudových tancov je nielen organizačným, ale aj výchovným prostriedkom.
Pohybu dodáva celkovú kvalitu a celému vyučovaciemu procesu
zabezpečuje emocionálnosť. Hlavným cieľom vyučovania ľudových
tancov v školskej telesnej výchove je osvojenie si základných estetických
pohybov a správne držanie tela. Ľudové tance vedu žiakov
k prirodzenému, harmonickému a ladnému pohybu a vplývajú na rozvoj
kondičných a koordinačných schopností. Pôsobia na telesný, rozumový
a citový vývoj. Zlepšujú pohybovú koordináciu, orientáciu v priestor,
pôsobia na rozvoj pohybových schopností, rozvíjajú pohybovú pamäť,
formujú pohybové návyky a zručnosti, rozvíjajú hudobnosť, t.j. hudobný
sluch, hudobný rytmus a hudobnú pamäť. Vplývajú na rozvoj estetického
cítenia.
Vedomosti
prehĺbiť záujem o ľudové tance medzi žiakmi a ich pôsobením
rozširovať záujem a folklór,
- v súvislosti
so
vstupom
Slovenska
do
Európskej
únie
prostredníctvom ľudových tancov posilňovať vedomie príslušnosti
žiakov k svojmu národu,
- získať základné teoretické vedomosti o ľudovom tanci Kozipolka,
- získať základné teoretické vedomosti o ľudovom tanci Ukľakovaná,
- osvojenie si melódií sprievodných tanečných piesní,
- získať poznatky o prínose ľudových tancov v školskej telesnej
výchove.
Schopnosti a zručnosti
-

-

osvojiť si základné pérovanie (ťahom a váhou) v ľudových tancoch,
osvojiť si základné tanečné motívy, techniku a kroky ľudových tancov
Kozipolka a Ukľakovaná,
osvojiť si potrebné pohybové návyky a zručnosti v ľudových tancoch
Kozipolka a Ukľakovaná,
vykonávanie osvojených pohybových návykov a zručností v súlade
s hudobným sprievodom tanečných piesní v priestore a v čase,
určitým výrazom a dynamikou,
naučiť sa rytmické pohyby, tanečnú chôdzu, beh, skoky
zvládnuť pohyb v rytme, tempe.
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Obsah a nácvik tanca Kozipolka
Kozipolka vznikla v Čechách v 19. storočí. U nás sa vyskytujú
najčastejšie polky kombinované s inými tanečnými motívmi a pod inými
názvami. Kozipolka vznikla pravdepodobne pod vplyvom štvoryliek.
Tancuje sa v pároch a to buď chlapec s dievčaťom, alebo dve dievčatá
spolu, v krížovom postavení dvojíc a v štvorylkovom útvare. Je to tanec
temperamentný a hrá sa v 2/4 takte a tempe 120 – 160 taktov za minútu.
Pohybový obsah Kozipolky pozostáva z jednoduchého polkového kroku.
Obsah tanečných motívov
Motív 1: jednokročka v prednom oblúku (krok bočne a prísun do stoja
spojného),
Motív 2: cval bokom,
Motív 3: polkový krok vpred (krok - sun – krok),
Motív 4: polkový krok s obratmi,
Motív 5: podupy v rytme polky,
Motív 6: klus poskočný striedavonožne,
Motív 7: polka poskočná s obratmi (polkový krok poskočný).
Spojenie jednotlivých motívov do ucelenej choreografie
1. možnosť: Dvojice stoja v dvoch radoch oproti sebe vo vzdialenosti
približne 3 metre od seba. Žiaci z prvého radu stoja oproti svojmu páru
v druhom rade. Ruky sú v bok, prsty smerujú oproti palcu vpred.





Tancovať 8x (motív 1) jednokročku v prednom oblúku – začať
vpravo.
Pokračovať 3x (motív 2) cval bokom – začať pravou vpravo,
na posledný takt prídup pravou do stoja spojného.
Pokračovať 3x (motív 2) cval bokom – začať ľavou vľavo,
na posledný takt prídup ľavou do stoja spojného.
Nasleduje opäť jednokročka (motív 1) v prednom oblúku, opakovať
krok 3x, začať pravou vpravo, na posledný takt zaradiť (motív 5)
podupy v rytme polky (Ľ, P, Ľ - noha).

2. možnosť: Dvojice stoja v dvoch radoch oproti sebe vo vzdialenosti
približne 3 metre od seba. Žiaci z prvého radu stoja oproti svojmu páru
v druhom rade. Ruky sú v bok, prsty smerujú oproti palcu vpred.



Začať polkovým krokom vpred (motív 3) a opakovať ho 4x. Jeden rad
začína pravou nohou a druhý rad ľavou nohou. Oba rady sa k sebe
priblížia tak, že rady oproti sebe sú na dosah rukami.
V páre sa chytiť do držania a tancovať 4x polkový krok s obratmi
(motív 4). Pri každom polkovom kroku treba vykonať úklon k nohe,
ktorá pohyb začína.
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Nasleduje 4x polkový krok vpred (motív 3) držanie za pravé
predlaktia okolo osi dvojice.
Nasleduje 3x polkový krok vpred (motív 3) držanie za ľavé predlaktia
okolo osi dvojice, na posledný takt tancovať (motív 5) podupy v rytme
polky (žiak z prvého radu Ľ, P, Ľ – noha a žiak z druhého radu podup
P, Ľ, P – noha)
dbať na presnosť pohybov jednotlivých žiakov a na ich vzájomnú
súhru v párovom držaní,
dbať na vznosné držanie tela a paží a radostný výraz.

Obsah a nácvik tanca Ukľakovaná
Ukľakovaná sa na Myjave a priľahlých kopaniciach tancuje ako
párový tanec dodnes. Vyskytuje sa aj pod inými názvami, ako napr.
Hustý, Mrvenica, Vyhadzovaná alebo aj Verbunk. Sprievodná pieseň je
hraná v 2/4 takte a v rýchlom tempe, t.j. 160 – 220 taktov za minútu.
Pohybovým obsahom ukľakovanej je množstvo tanečných motívov,
najmä rôznych druhov ukľakovaných, ktoré sa tancujú v pároch v rôznom
postavení a držaní (za obe ruky v predpažení, za pravé, ľavé,
v predpažení dole, v upažení pokrčmo) ako aj bez držania.
Obsah tanečných motívov
Motív 1: krok s ukľaknutím
krok 1. – krok ľavou cez pätu s nadnesením
krok 2. – prudký pokles – podrep (ukľaknutie) na ľavej,
pravú pokrčiť až skrčiť zánožmo
krok 3. – krok pravou cez pätu s nadnesením (obr.1)
krok 4. – prudký pokles – podrep (ukľaknutie) na pravej,
ľavú pokrčiť až skrčiť zánožmo (obr.2)

Obr. 1

1/doba
2/doba
3/doba
4/doba

Obr. 2

Motív 2: krútená polobočná pravostranná vpred perovaním ťahom –
východisková pozícia je protistojné postavenie v držaní za obe ruky alebo
vo valčíkovom držaní
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krok 1. – krok ľavou cez pätu (obr.3)
krok 2. – krok pravou na celé chodidlo, mierny podrep (obr.4)

1/doba
2/doba

opakovať kroky 1 – 2, pričom žiaci stále kráčajú okolo osi dvojice a krútia
sa

Obr. 3

Obr. 4

Motív 3: podvrtka pérovaním ťahom – východisková pozícia je v držaní
za dva prsty (vo vzpažení), začať tancovať vonkajšími nohami - ľavými
Motív 4: ukľakovaná protistojná (priama) – východisková pozícia je
protistojné postavenie (obr. 5)
krok 1. – malý poskok znožmo
1/doba
krok 2. – malý poskok znožmo
2/doba
krok 3. – poskokom podrep rozkročný – bočný pravou vpred,
ukľaknutie (obr. 6)
3/doba
krok 4. – výdrž
4/doba
ďalej opakovať kroky 1 – 4, ale opačnou nohou
krok 5. – malý poskok znožmo
1/doba
krok 6. – malý poskok znožmo
2/doba
krok 7. – poskokom podrep rozkročný – bočný ľavou vpred,
ukľaknutie (obr. 7)
3/doba
krok 8. – výdrž
4/doba

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7
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Motív 5: ukľakovaná polobočná (šikmá) – východisková pozícia je
protistojné postavenie, ale v polobočnom, bočnom postavení, raz
v uľaknutí je pravá vpredu (obr. 8), raz ľavá vpredu

Obr. 8
Motív 6: hravý vpredu (cifrovanie) vtočene vytočený
krok 1. – nízkym náskokom poloprednožiť pravou vtočene,
dotýkať sa špičkou zeme
krok 2. – poskokom poloprednožiť pravou vytočene,
dotýkať sa zeme pätou

1/doba
2/doba

ďalej opakovať kroky 1 – 2, ale opačnou nohou, prechod sa vykonáva
preskokom z jednej nohy na druhú
krok 3. – nízkym náskokom poloprednožiť ľavou vtočene,
dotýkať sa špičkou zeme (obr. 9)
krok 4. – poskokom poloprednožiť ľavou vytočene,
dotýkať sa zeme pätou (obr. 10)

Obr. 9

3/doba
4/doba

Obr. 10

Spojenie jednotlivých motívov do ucelenej choreografie
1. možnosť: Dvojice stoja v dvoch radoch oproti sebe. Dievčatá majú ruky
vbok, chlapci vo vzpažení von.
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Tancovať 6x (motív 1) krok s ukľaknutím - začať ľavou, dvojice sa
približujú k sebe.
Pokračovať 6x (motív 2) krútená polobočná pravostranná vpred
perovaním ťahom.
Nasleduje 6x (motív 3) podvrtka perovaním ťahom.

2. možnosť:




Tancovať 2x (motív 4) ukľakovaná protistojná (priama).
Pokračovať 2x (motív 5) ukľakovaná polobočná (šikmá).
Nasleduje 6x (motív 6) hravý vpredu (cifrovanie) vtočene vytočený

-

ukľakovaná je síce párovým tancom, môžu ho však tancovať aj
dievčatá vo dvojiciach, alebo sa môže tancovať aj sólovo alebo
v iných formách,
ukľakovanie vykonávať mäkko, ľahko, podobne ako aj ostatné
tanečné motívy,
dodržiavať perovania v jednotlivých motívoch,
postupnosť v ich nadväzovaní, opakovaní, v prenášaní hmotnosti
tela.

-

Obsah a nácvik tanca Zajačí
Zajačí tanec sa vyskytuje na Slovensku pod rôznymi názvami, ako
Zajačí, Zajačkový, Na zelenej lúke, Zajačikový a pod. Vznikol
pravdepodobne v čase kosenia a hrabania sena alebo počas žatvy, keď
vyrušené zajace utekali a skákali cez trávu, paličky, slamky. Zajačí tanec
je známy ako rytmická hra akrobatického charakteru, ktorú uplatňovali
chlapci, ale poznáme ho zároveň aj ako tanec súťaživej formy, ktorá zas
bola doménou dievčat. Tancuje sa sólovo, vo dvojiciach, trojiciach,
štvoriciach a pod. Tanec má 2/4 takt a tempo – 80, 120, 160 taktov za
minútu. Pohybovým obsahom Zajačieho tanca sú skoky z drepu do
diaľky, výšky, poskoky v drepe vpred, vpravo, vľavo, poskoky na jednej
nohe a rôzne iné napodobňovanie pohybov zajaca. Tanec ďalej
pozostáva z preskakovania paličiek alebo slamiek, metiel skrížene
položených na zemi.
Vedomosti
-

získať základné teoretické vedomosti o ľudovom tanci Zajačí,
osvojenie si melódie sprievodnej tanečnej piesne.

Schopnosti a zručnosti
-

osvojiť sa základné pérovanie (ťahom a váhou) v ľudových tancoch,
osvojiť si základné tanečné motívy, techniku a kroky ľudového tanca
Zajačí,
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vykonávanie osvojených pohybových návykov a zručností v súlade
s hudobným sprievodom tanečných piesní v priestore a v čase,
určitým výrazom a dynamikou,
naučiť sa rytmické pohyby, tanečnú chôdzu, beh, skoky,
zvládnuť pohyb v rytme, tempe.

Obsah tanečných motívov
Motív 1:
krok 1. – stoj prednožný pravou (obr. 1)
krok 2. – stoj unožný pravou (obr. 2)
krok 3. – stoj spojný (obr. 3)
krok 4. – výdrž (obr. 4)

1/doba
2/doba
3/doba
4/doba

ďalej opakovať kroky 1 – 4 ale opačnou dolnou končatinou
krok 5. – stoj prednožný ľavou (obr. 5)
krok 6. – stoj unožný ľavou (obr. 6)
krok 7. – stoj spojný (obr. 7)
krok 8. – výdrž (obr. 8)

1/doba
2/doba
3/doba
4/doba

Obr. 1

Obr. 5

Obr. 2

Obr. 6

Obr. 3

Obr. 7

Obr. 4

Obr.8
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Motív 2:
krok 1. – stoj prednožný pravou dnu (obr. 9)
krok 2. – stoj prednožný pravou von (obr. 10)
krok 3. – stoj unožný pravou (obr. 11)
krok 4. – stoj spojný (obr. 12)

1/doba
2/doba
3/doba
4/doba

ďalej opakovať kroky 1 – 4, ale opačnou dolnou končatinou
krok 5. – stoj prednožný ľavou dnu (obr. 13)
krok 6. – stoj prednožný ľavou von (obr. 14)
krok 7. – stoj unožný ľavou (obr. 15)
krok 8. – stoj spojný (obr. 16)

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 13

Obr. 14

Obr. 11

Obr. 15

1/doba
2/doba
3/doba
4/doba

Obr. 12

Obr. 16

Motív 3:
krok 1. – skokom stoj prednožný pravou
krok 2. – hmit (vypérovanie)
krok 3. – skokom stoj prednožný ľavou
krok 4. – hmit (vypérovanie)

1/doba
2/doba
3/doba
4/doba
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Motív 4:
krok 1. – skokom stoj prednožný pravou
krok 2. – preskokom stoj prednožný ľavou
krok 3. – skokom stoj prednožný pravou
krok 4. – preskokom stoj prednožný ľavou

1/doba
2/doba
3/doba
4/doba

Motív 5:
krok 1. – stoj prednožný pravou
krok 2. – stoj únožný pravou
krok 3. – stoj prednožný pravou dnu
krok 4. – stoj únožný pravou

1/doba
2/doba
3/doba
4/doba

Ďalej opakovať kroky 1 – 4, ale opačnou dolnou končatinou, motív môžu
žiaci vykonávať aj poskokmi a prechod na nepárne takty sa vykonáva
preskokom:
krok 5. – stoj prednožný ľavou
krok 6. – stoj únožný ľavou
krok 7. – stoj prednožný ľavou dnu
krok 8. – stoj únožný ľavou

1/doba
2/doba
3/doba
4/doba

Motív 6:
krok 1. – skokom stoj prednožný pravou (obr. 17)
krok 2. – preskokom stoj rozkročný (obr. 18)
krok 3. – skokom stoj prednožný ľavou (obr. 19)
krok 4. – preskokom stoj rozkročný (obr. 20)

1/doba
2/doba
3/doba
4/doba

možnosť opakovať kroky 1 – 4, pričom sa žiak pohybuje vľavo, vpred,
vpravo a vzad

Obr. 17

Obr. 18

Obr. 19

Obr. 20
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Motív 7:
krok 1. – skokom stoj prednožný pravou dnu (obr. 21)
krok 2. – preskokom stoj rozkročný (obr. 22)
krok 3. – skokom stoj prednožný ľavou dnu (obr. 23)
krok 4. – preskokom stoj rozkročný (obr. 24)

1/doba
2/doba
3/doba
4/doba

možnosť opakovať kroky 1 – 4,

Obr. 21

Obr. 22

Obr. 23

Obr. 24

Motív 8: preskakovať paličky (slamky) poklusom – valaským skokom,
Motív 9: preskakovať paličky (slamky) poskokmi s vykopávaním zozadu
dopredu,
-

použiť gymnastické palice, resp. vetvičky, paličky,
skoky vykonávať ľahko, bez vychyľovania osi tela,
pohyby paží fixovať vbok alebo v upažení dole, vzpažení von a pod.,
dbať na správne držanie tela,
dbať na súlad pohybov s hudobným sprievodom,
v hmitoch a preskokoch použiť pérovanie v kolenách.

Obsah a nácvik tanca Medvedí
Medvedí tanec je z Čierneho Balogu – Pohronia a z ostatných
vrchovských oblastí. Ide o hru pastierov, ktorí často mali možnosť
stretnúť sa s medveďom, ktorý napádal ich stádo. Tanec ma 2/4 takt
a tempo – 80 - 100 taktov za minútu. Pohybovým obsahom tejto mužskej
tanečnej hry je komické napodobňovanie pohybov medveďa a zápasu
s ním. Napodobňovanie ťarbavých pohybov medveďa na mieste alebo
z miesta. Medvedí tanec je hravého charakteru a hodine prináša veľa
radosti a optimizmu. Dbáme na to, aby žiaci jednotlivé pohyby
nezrýchľovali a pohybovali sa v súlade s hudobným sprievodom. Motívy
sú súčasťou hry na medveďa.
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Vedomosti
-

získať základné teoretické vedomosti o ľudovom tanci Medvedí,
osvojenie si melódie sprievodnej tanečnej piesne

Obsah tanečných motívov
Motív 1: krok poskočný striedavonožne s úklonom, upažiť pokrčmo,
predlaktie hore, ruky ovisnuté (obr. 25),
Motív 2: poskoky v drepe rozkročnom vpravo (vľavo) na mieste s obratmi,
upažiť pokrčmo, predlaktia hore, ruky ovisnuté (obr. 26)
Motív 3: chôdza úklonmo v rytme štvrťovom, v miernom podrepe, upažiť
pokrčmo, predlaktia hore, ruky v zápästí ovisnuté (obr. 27)

Obr. 25

Obr. 26

Obr. 27

Použitá a odporúčaná literatúra
1. ŠIMONEKOVÁ, H. 2004. Ľudové tance. Bratislava: AT Publishing,
PhDr. Marta Horváthová, 2004.

Latinskoamerické tance v školskej telesnej a športovej výchove

2.8
Latinskoamerické
a športovej výchove

tance

v školskej

185

telesnej

Úvod
Vyučovanie latinskoamerických tancov sa teší veľkej obľube a to
nielen u dievčat, ale aj u chlapcov. Latinskoamerické tance sú
momentálne veľmi populárne, hlavne vďaka televíznym projektom Let´s
Dance a Bailando, ktoré sa vysielali nielen u nás, ale aj po celom svete.
Tance, ktoré odvodzujú svoj pôvod zo zemí Strednej a Južnej Ameriky,
alebo ako sa tiež často hovorí Latinskej Ameriky, objavila Európa krátko
po prvej svetovej vojne. Tance Latinskej Ameriky, rovnako ako
sprievodná hudba, rozkvitajú rytmickou pestrosťou, neskrotnosťou,
temperamentom, zmyselnosťou a obrovským citovým nábojom.
Postavenie a tanečné držanie
Latinskoamerické tance môžeme v rámci telesnej výchovy tancovať
sólovo alebo vo dvojiciach.
Zatvorené postavenie: dievča stojí pred chlapcom vo vzdialenosti asi
20 cm. Hmotnosť je na jednom z chodidiel, dievča je opačne. Chlapcova
pravá ruka je položená na chrbte dievčaťa a umiestnená v tvare misky
na spodnej časti ľavej lopatky. Pravú pažu drží chlapec v mäkkom oblúku
(spustené lakte) s lakťom približne vo výške hrude. Ľavá paža dievčaťa je
položená zľahka na vrchu chlapcovej paže, sledujúc rovnakú krivku a jej
ľavá ruka spočíva na vrchu chlapcovho pravého pleca. Ľavá paža
chlapca je držaná v mäkkom oblúku podobne ako pravá paža, ale
predlaktie je zdvihnuté. Ľavá ruka je vystretá v zápästí približne v úrovni
jeho nosa. Chlapec drží zľahka ľavou rukou pravú ruku dievčaťa a ich
spojené ruky sú v rovine prechádzajúcej stredom medzi ich telami (obr. 1,
2).

Obr. 1

Obr. 2
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Otvorené postavenie: Dvojica stojí čelom oproti sebe približne
vo vzdialenosti vystretej paže. Hmotnosť je na jednom z chodidiel, dievča
je opačne. Ľavou rukou drží partner pravú ruku partnerky. Paža, ktorou
sa držíme, je vpredu mierne pokrčená pod úrovňou pleca. Voľnú pažu
držíme bočne mierne pokrčenú, tvoriacu miernu krivku od pleca (obr. 3).
U detí uprednostňujeme držanie za obe ruky tzv. dvojité držanie (obr. 4).

Obr. 3

Obr. 4

Obsah a nácvik tanca Ča ča
Tanec ča ča je zo všetkých latinskoamerických tancov najmladší.
Tanec je vyzývavý, veselý a bezstarostný. Ča ča vznikla začiatkom 50tych rokov na Kube ovplyvnením pôvodných ľudových tanečných rytmov.
Tanec je založený na postupovej premene – chassé (tri spojené kroky),
ktorá sa tancuje na prízvučné doby v každom takte hudby. Je to tanec
plný uvoľnenia, ktorý v žiakoch zanecháva veľa pekných spomienok. Ča
ča sa tancuje v 4/4 takte, kde 1. doba v takte je ostro akcentovaná.
Premeny sa kombinujú v jednom takte s dvoma voľnými krokmi alebo
s ďalšou premenou. Rôzne figúry a kroky tanca ča ča sa dajú využiť
hlavne v aerobiku, rôznych kondičných blokoch alebo pri rozcvičení
v rôznych športoch. Tempo tanca je 32 - 34 taktov za minútu. V tanci ča
ča sa každý takt rozdeľuje pravidelne na 4 doby (štvrtiny), pričom
posledná doba každého taktu je rozdelená ďalej na dve polovice
(osminky). Tanečná interpretácia rytmu ča ča sa vyjadruje nášľapom
chodidla na úder 1., 2. a 3. doby taktu a na dve rovnaké časti (osminky)
rozdelenej na 4. doby taktu, počítané ´´4,a´´. Kroky tancované na
osminky a na 1. dobu nasledujúceho taktu sa nazývajú ´´premena ča ča
ča´´. Nášľapy v krokoch vpred a vzad, ako aj v premene ča ča ča sú
nasadzované na polchodidlo a potom na ploché chodidlo. Nakoľko
muzikálny prízvuk v tanci je v prvej dobe, je dôležité, aby prvý krok
začínal na prvú dobu v takte. Premena sa vo svojej základnej forme
skladá z troch krokov, kde v 2. kroku robíme polovičný prísun k stojnej
nohe. Premenu môžeme tancovať ľubovoľným smerom. Pri každom
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kroku premeny sa prenáša celá hmotnosť tela. Pre tanec ča ča je typický
pohyb kolien, panvy, bokov vychádzajúci z prenášania hmotnosti z nohy
na nohu. Boky sa pohybujú stranou a vzad, a preto je noha, na ktorej
stojíme vystretá a hmotnosť sa dostáva bližšie k päte. Tento pohyb by sa
nemal prenášať do hornej časti tela a nemal by meniť jeho držanie.
Vedomosti
-

získať základné teoretické vedomosti a poznatky o latinskoamerických tancoch,
získať základné teoretické vedomosti a poznatky o tanci ča ča,
získať poznatky o základnom rytme a tempe tanca ča ča.

Schopnosti a zručnosti
-

naučiť sa správne držanie tela a postavenie v tanci ča ča,
osvojiť si techniku nášľapov a základných krokov tanca ča ča,
spájanie základných krokov do jednoduchých väzieb,
osvojiť si špecifický pohyb bokov, ktorý je pre tanec ča ča
charakteristický,
vykonávanie osvojených pohybových návykov a zručností v súlade
s hudobným sprievodom v priestore a v čase, určitým výrazom
a dynamikou,
zvládnuť pohyb v rytme a tempe,
zvládnuť ostrý, sekaný (staccato) princíp pohybu v ča či.

Tanečné figúry
Figúra 1: bočná premena ča ča ča vpravo (PĽP)
bočné premeny sú najjednoduchšou formou tancovania premien,
začiatočná pozícia (obr. 1),
krok 1. – pravá noha bočne, panva začína pohyb vpravo (obr. 2), 4/doba
krok 2. – ľavá noha polovičný prísun k pravej nohe (obr. 3),
a/doba
krok 3. – pravá noha bočne, panva vpravo (obr. 4).
1/doba

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4
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Figúra 2: bočná premena ča ča ča vľavo (ĽPĽ), začiatočná pozícia (obr.
5),
krok 1. – ľavá noha bočne, panva začína pohyb vľavo (obr. 6), 4/doba
krok 2. – pravá noha polovičný prísun k ľavej nohe (obr. 7),
a/doba
krok 3. – ľavá noha bočne, panva vľavo (obr. 8).
1/doba

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Figúra 3: základný pohyb na mieste, začiatočná pozícia (obr. 9),
krok 1. – pravá noha bočne, krok bočne (obr. 10),
krok 2. – ľavá noha prísun k pravej nohe, prísun (obr. 11),
krok 3. – pravá noha na mieste, preváženie (obr. 12),
krok 4. – 6. ľavá noha bočne do premeny vľavo (ĽPĽ),
(obr. 13 - 15),
krok 7. – pravá noha prísun k ľavej nohe, prísun (obr. 16),
krok 8. – ľavá noha na mieste, preváženie (obr. 17),
krok 9. – 11. pravá noha bočne do premeny vpravo (PĽP),
(obr. 18 - 20),

1/doba
2/doba
3/doba
4a1/doba
2/doba
3/doba
4a1/doba

Figúru je možné tancovať v páre, kedy dievča tancuje kroky ako chlapec,
ale v poradí krokov 6. – 11. a pokračuje 2. – 5. Táto figúra sa používa pri
vyučovaní na nácvik základného rytmu a pre rozvoj dobrej rytmickej
interpretácie.
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Obr. 10

Obr. 11

Obr. 13

Obr. 14

Obr. 15

Obr. 17

Obr. 18

Obr. 19
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Obr. 12

Obr. 16

Obr. 20

Figúra 4: zatvorený základný pohyb,
krok 1. – ľavá noha vpred, špička vytočená,
zarazený krok vpred (obr. 21),
krok 2. – pravá noha na mieste, preváženie (obr. 22),
krok 3. – 5. ľavá noha bočne a mierne vzad

2/doba
3/doba
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do premeny vľavo (ĽPĽ) (obr. 23 - 25),
krok 6. – pravá noha vzad, krok vzad (obr. 26),
krok 7. – váha na ľavú nohu, preváženie (obr. 27),
krok 8. – 10. pravá noha bočne a mierne vpred
do premeny vpravo (PĽP) (obr. 28 - 30),

4a1/doba
2/doba
3/doba
4a1/doba

Figúru je možné tancovať v páre, kedy dievča tancuje zrkadlovo kroky
ako chlapec.

Obr. 21

Obr. 22

Obr. 23

Obr. 24

Obr. 26

Obr. 27

Obr. 28

Obr. 29

Obr. 25

Obr. 30

Figúra 5: protipromenádna zarážka,
Chlapec, resp. jeden z dvojice,
krok 1. – ľavá noha vpred, zarazený krok vpred
v otvorenom proti – promenádnom postavení (obr. 31),
špička vytočená, otočiť sa o 1/8minu vpravo,
2/doba
krok 2. – pravá noha na mieste, preváženie,
otáčať o 1/4tinu vľavo (obr. 32),
3/doba
krok 3. – 5. ľavá noha bočne do premeny vľavo (ĽPĽ)
(obr. 33 - 35).
4a1/doba
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Obr. 32

Obr. 33

Obr. 34

191

Obr. 35

Dievča, resp. druhý z dvojice,
krok 1. – pravá noha vpred, zarazený krok vpred
v otvorenom proti – promenádnom postavení
špička vytočená, otočiť sa o 1/8minu vľavo,
krok 2. – ľavá noha na mieste, preváženie
otáčať o 1/4tinu vpravo,
krok 3. – 5. pravá noha bočne do premeny vpravo (PĽP).

2/doba
3/doba
4a1/doba

Figúra 6: promenádna zarážka,
Chlapec, resp. jeden z dvojice,
krok 1. – pravá noha vpred, zarazený krok vpred
v promenádnom postavení (obr. 36)
špička vytočená, otočiť sa o 1/8minu vľavo,
krok 2. – ľavá noha na mieste, preváženie,
otáčať o 1/4tinu vpravo (obr. 37),
krok 3. – 5. pravá noha bočne do premeny vpravo (PĽP)
(obr. 38 - 40).

Obr. 36

Obr. 37

Obr. 38

Obr. 39

2/doba
3/doba
4a1/doba

Obr. 40
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Dievča, resp. druhý z dvojice,
krok 1. – ľavá noha vpred, zarazený krok vpred
v promenádnom postavení,
špička vytočená, otočiť sa o 1/8minu vpravo,
krok 2. – pravá noha na mieste,
preváženie otáčať o 1/4tinu vľavo,
krok 3. – 5. ľavá noha bočne do premeny vľavo (ĽPĽ).

2/doba
3/doba
4a1/doba

Spojenie jednotlivých figúr do ucelenej choreografie
Dvojice stoja oproti sebe v otvorenom držaní





Tancovať 1x základný pohyb na mieste (figúra 3).
Pokračovať 1x (figúru 4) zatvorený základný pohyb.
Pokračovať 1x (figúru 5) protipromenádnu zarážku.
Ukončiť choreografiu promenádnou zarážkou (figúra 6).

Obsah a nácvik tanca Jive
Jive je tanec, v ktorom môžeme nájsť viacero tanečných štýlov ako
napr. boogie –woogie, lindy-hop, west coast swing, east coast swing,
rock and roll. Jive sa hrá v 4/4 takte a má 44 - 46 taktov za minútu.
Tempo je vysoké. Do Európy prichádza z Ameriky pod názvom jitterburg,
neskôr boogy-woogie. Svoju štandardizovanú podobu dostáva v 40-tych
rokoch. Je to jediný tanec, kde v základnom kroku ide partner aj
partnerka naraz krok vzad. V tanci jive sú v jednom hudobnom takte štyri
¼ doby, pričom sa zdôrazňuje 2. a 4. doba. Aj keď sa už menej používa
označenie tripple jive, je to označenie predvedenia základného pohybu
v jive pre začiatočníkov. Jedným z najpoužívanejších krokov v jive je
premena bočne. Premena v jive je skupina troch krokov, kde kročná noha
robí polovičný prísun k stojnej nohe v druhom kroku. Premenu môžeme
tancovať do rôznych smerov s otáčaním alebo bez otáčania. Hmotnosť
tela pociťujeme prevažne na polchodidlách. Aj napriek tomu, že nášľapy
v krokoch 1 – 2 premeny v jive sú na polchodidlo, v týchto krokoch sa
päta zníži, alebo dokonca dotkne parketu. Boky sa v jive pohybujú mäkko
v smere kročnej nohy. Päta voľnej nohy sa zdvíha od parketu.
Vedomosti
-

získať základné teoretické vedomosti a poznatky o latinskoamerických tancoch,
získať základné teoretické vedomosti a poznatky o tanci jive,
získať poznatky o základnom rytme a tempe tanca jive.
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Schopnosti a zručnosti
-

naučiť sa správne držanie tela a postavenie v tanci jive,
osvojiť si techniku nášľapov a základných krokov tanca jive,
spájanie základných krokov do jednoduchých väzieb,
osvojiť si špecifický pohyb bokov a kolien, ktorý je pre tanec jive
charakteristický,
vykonávanie osvojených pohybových návykov a zručností v súlade
s hudobným sprievodom v priestore a v čase, určitým výrazom
a dynamikou,
zvládnuť pohyb v rytme a tempe,
zvládnuť švihový (swingový) princíp pohybu v jive.

Tanečné figúry
Figúra 1: premena vpravo (PĽP),
krok 1. – pravá noha bočne, pravé koleno pokrčené,
panva vľavo (obr. 1),
krok 2. – ľavá noha polovičný prísun k pravej nohe,
obe kolená pokrčené, pohyb panvou vľavo (obr. 2),
krok 3. – pravá noha bočne, pravé koleno vystreté,
panva vpravo (obr. 3).

Obr. 1

Obr. 2

1/doba
a/doba
1/doba

Obr. 3

Figúra 2: premena vľavo (ĽPĽ),
krok 1. – ľavá noha bočne, ľavé koleno pokrčené,
panva vpravo (obr. 4),
krok 2. – pravá noha polovičný prísun k ľavej nohe,
obe kolená pokrčené, pohyb panvou vpravo (obr. 5),
krok 3. – ľavá noha bočne, ľavé koleno vystreté,
panva vľavo (obr. 6).

1/doba
a/doba
1/doba
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Obr. 6

Figúra 3: základný pohyb na mieste,
Chlapec, resp. jeden z dvojice,
krok 1. – ľavá noha na mieste, chôdza na mieste (obr. 7),
krok 2. – pravá noha na mieste, chôdza na mieste (obr. 8),
krok 3. – 5. ľavá noha bočne do premeny vľavo (ĽPĽ)
(obr. 4-6),
krok 6. – 8. pravá noha bočne do premeny vpravo (PĽP),
(obr. 1-3).

Obr. 7

1/doba
2/doba
3a4/doba
5a6/doba

Obr. 8

Dievča, resp. druhý z dvojice
krok 1. – pravá noha na mieste, chôdza na mieste,
krok 2. – ľavá noha na mieste, chôdza na mieste,
krok 3. – 5. pravá noha bočne do premeny vpravo (PĽP)
(obr. 1-3),
krok 6. – 8.ľavá noha bočne do premeny vľavo (ĽPĽ) (obr. 4-6).

1/doba
2/doba
3a4/doba
5a6/doba

Táto figúra sa používa k nácviku správneho rytmu a správnej techniky
pohybu v jive.
Figúra 4: spojka
Chlapec, resp. jeden z dvojice,
krok 1. – ľavá noha vzad, kolíska (obr. 9),

1/doba
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krok 2. – pravá noha na mieste, kolíska (obr. 10),
2/doba
krok 3. – 5.ľavá noha mierne vpred do premeny vľavo (ĽPĽ) (obr. 4-6), 3a4/doba
krok 6. – 8.pravá noha bočne do premeny vpravo (PĽP) (obr. 1-3). 5a6/doba

Obr. 9

Obr. 10

Dievča, resp. druhý z dvojice,
krok 1. – pravá noha vzad, kolíska,
1/doba
krok 2. – ľavá noha na mieste, kolíska,
2/doba
krok 3. – 5.pravá noha mierne vpred do premeny vpravo (PĽP) 3a4/doba
krok 6. – 8.ľavá noha bočne do premeny vľavo (ĽPĽ).
5a6/doba
Spojenie jednotlivých figúr do ucelenej choreografie
Dvojice stoja oproti sebe v otvorenom držaní



Tancovať 1x základný pohyb na mieste (figúra 3)
Pokračovať 1x (figúru 4) spojka

Použitá a odporúčaná literatúra
1. CHREN, M. 2007. Tance ako emotívny prvok v školskej telesnej
výchove (latinskoamerické tance) Škola v pohybe 2007. Bratislava :
Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007 s.
44-50.
2. CHREN, M. 2011. Tanečný šport v telesnej a športovej výchove.
Škola v pohybe 2011. Bratislava : ICM Agency, 2011 s. 92-96.
3. KOMORA, J. 2002. Technika latinskoamerických tancov. Bratislava:
Materiál SZTŠ, 2002.
4. WAINWRIGHT,
L.
2006.
Tanečná
horúčka,
Štandardné
a latinskoamerické tance krok za krokom. Bratislava: Ikar, a.s, 2006.

Štandardné tance v školskej telesnej a športovej výchove

196

2.9 Štandardné tance v školskej telesnej a športovej
výchove
Úvod
Štandardné tance sú charakterizované skôr vonkajšou formou, ktorú
tvorí predovšetkým uzavreté párové držanie a široký pohyb po parkete.
Z pôvodného anglického štýlu, ktorý sa vyznačoval hlavne nedbalou
eleganciou a obdivom k technike tanca, sa tak súčasný štandardný štýl
posunul k dravosti, obdivu ku kráse, k romantickosti a citovému prežitiu
pohybu a hudby. V Spojených štátoch amerických sa používal termín
medzinárodný štandard na označenie tancov, ktoré boli inde známe ako
štandardné tance. Popritom vznikol tzv. americký ľahký štýl, ktorý sa týkal
anglického valčíka, viedenského valčíka, tanga a foxtrotu a ktorý
v porovnaní s európskou verziou dovoľoval omnoho viac slobody
vo výraze, otvorené držanie a pozície od seba. Korene štandardných
tancov možno nájsť vo formálnych tancoch, ktoré sa kedysi spájali
výlučne s bohatými vrstvami spoločnosti.
Tanečné držanie
Anglický valčík môžeme v rámci telesnej výchovy tancovať sólovo
alebo vo dvojiciach. Môžeme použiť aj cvičné držanie za predlaktia.
Chlapec stojí čelom k partnerke, pričom partnerka sa nachádza
mierne na pravej strane partnera. Chlapec stojí vzpriamene a partnerka
vytvára líniu od bokov hore a mierne vzad. Záklon partnerky nesmie byť
veľký (obr. 1). Zdvihnúť a upažiť obe paže tak, aby sa nachádzali
vo výške pliec. Ohnúť pravé predlaktie a dlaň umiestniť na ľavú lopatku
partnerky. Jeho pravá ruka tak vytvorí akýsi podporný rám, v ktorom
bude partnerka tancovať. Ohnúť ľavé predlaktie, uchopiť ľavou rukou
pravú ruku partnerky, pričom spojené ruky sa nachádzajú vo výške očí
partnerky. Pravú ruku partnerky drží muž v ľavej ruke a zľahka jej ju
prikrýva prstami. Predlaktie ľavej paže je vysunuté mierne pred panvou
a vytvára plynulú, nezlomenú líniu od lakťa až po ruky. Chlapec musí
partnerku držať pevne, nie však vyvíjať nadmerný tlak. Obidva lakte
musia byť v rovnakej výške
Dievča položí ľavú ruku na pravé rameno partnera v blízkosti pliec,
do žliabku, kde sa začína ramenný sval (obr. 2). Zdvihne pravú pažu tak,
aby sa dostala do správnej polohy vzhľadom k ľavej paži partnera.
Zľahka zavesí pravú ruku do partnerovej ľavej ruky a vzájomne si jemne
stisnú ruky. Ako sme už vyššie spomenuli u partnera, musí to byť ľahké,
ale zároveň pevné zovretie.
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Obr. 2

Obsah a nácvik tanca Anglický valčík
Anglický valčík (Waltz) má v Európe dlhú históriu a tancuje sa
v každom kúte sveta. Vznikol z ľudových tancov v 16. a 17. storočí.
Tanec ,,ländler“ a neskorší ,,weller“ sa považujú za základ moderného
tanca v trojštvrťovom takte, s tromi dobami v jednom takte. Anglický
valčík patrí medzi tance, ktoré využívajú švihový princíp pohybu.
Základné kroky tanca sú jednoduché a žiaci sa ich ľahko naučia. Švihový
pohyb využíva princíp protipohybu, správne uvoľňovanie a prepínanie
kolien a spojitý nepretržitý – plynulý typ pohybu. Základný rytmus tanca
musí byť viditeľný a zrejmý v 1. dobe, ktorá je aj v hudbe akcentovaná.
Anglický valčík sa hrá v ¾ takte, to znamená tri kroky v jednom takte.
Vo väčšine jednoduchých figúr sa tancuje jeden krok na každú dobu.
Anglický valčík sa hrá v tempe 29 – 30 taktov za minútu. Anglický valčík
sa skladá z krokov, pri ktorých sa zdvíha na špičky a klesá späť na päty.
Typický valčíkový oblúk vytvoríme zdvíhaním sa na špičky a následným
spustením sa na celé chodidlo. V týchto krokoch je nevyhnutné zapájať
do pohybu kolená. Na konci každého taktu (zloženého z troch dôb –
1,2,3,) je dôležité uvoľniť kolená a spustiť päty na zem. Prvej dobe taktu
zodpovedá najvýraznejší krok, ktorý sa ešte zdôrazňuje ohnutím kolena
a začiatkom nášľapu na špičku. Na 2. a 3. dobu dochádza k zdvihu
a na konci doby 3. dochádza k poklesu, aby sa pohyb navrátil do polohy
pri 1. dobe. Pohyb musí byť vždy plynulý. Kroky vpred sa podobajú
chôdzi, s tým rozdielom, že noha pritom kĺže po parkete (predstava že
nohou hladíme parket). Pri krokoch bočne sa našľapuje iba na brušká
chodidiel. Pri nášľapoch vzad treba vystrieť členok tak, aby sa prvá dotkla
parketu špička a až následne preniesť hmotnosť na celé chodidlo.
Ťažisko tela sa prenáša na zadnú nohu, ktorá slúži ako pružina
a pomáha pri plynulom prenose ťažiska a pri udržiavaní rovnováhy.
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Vedomosti
-

získať základné teoretické vedomosti a poznatky o štandardných
tancoch,
získať základné teoretické vedomosti a poznatky o anglickom
valčíku,
získať poznatky o základnom rytme a tempe anglického valčíka.

Schopnosti a zručnosti
-

naučiť sa správne držanie tela a postavenie v štandardných tancoch,
osvojiť si techniku nášľapov a základných krokov anglického valčíka,
spájanie základných krokov do jednoduchých väzieb,
osvojiť si tzv. waltzovú vlnu a špecifický švihový pohyb,
charakteristický pre anglický valčík,
vykonávanie osvojených pohybových návykov a zručností v súlade
s hudobným sprievodom v priestore a v čase, určitým výrazom
a dynamikou,
zvládnuť pohyb v rytme a tempe,
zvládnuť rotačný pohyb v anglickom valčíku.

Tanečné figúry
Figúra 1: zatvorená zmena sprava doľava (štvorec),
chlapec resp. jeden z dvojice, východisková pozícia stoj spojný,
hmotnosť na ľavej nohe pričom pravá je pripravená vykročiť (obr. 1):

Obr. 1
krok 1. – pravá noha vpred, na konci doby začiatok zdvihu
nášľap cez pätu a následne na špičku (obr. 2),
1/doba
krok 2. – ľavá noha bočne a mierne vpred, pokračovať vo zdvihu
na doby 2 a 3, nášľap na špičku (obr. 3),
2/doba
krok 3. – pravá noha prísun, znížiť na konci doby 3 (obr. 4)
nášľap na špičku a následne pätu, resp. cele chodidlo. 3/doba
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Obr. 4

Ak budeme pokračovať dievčenskými krokmi 4.- 6.,zatancujeme
zatvorenou zmenou tzv. štvorec
krok 4. – ľavá noha vzad, na konci doby začiatok zdvihu (obr. 5)
nášľap najskôr na špičku a následne položiť aj pätu,
1/doba
krok 5. – pravá noha bočne a mierne vzad, pokračovať vo zdvihu
na doby 2 a 3 nášľap na špičku (obr. 6),
2/doba
krok 6. – ľavá noha prísun, znížiť na konci doby 3 (obr. 7)
nášľap na špičku a následne pätu, resp. cele chodidlo. 3/doba

Obr.5

Obr. 6

Obr. 7

Figúra 2: zatvorená zmena zľava doprava (štvorec)
chlapec resp. jeden z dvojice,
východisková pozícia stoj spojný, hmotnosť na ľavej nohe, pričom pravá
je pripravená vykročiť (obr. 8)

Štandardné tance v školskej telesnej a športovej výchove

200

Obr. 8
krok 1. – ľavá noha vpred, na konci doby začiatok zdvihu
nášľap cez pätu a následne na špičku (obr. 9),
1/doba
krok 2. – pravá noha bočne a mierne vpred,
pokračovať vo zdvihu na doby 2 a 3
nášľap na špičku (obr. 10),
2/doba
krok 3. – ľavá noha prísun, znížiť na konci doby 3 (obr. 11),
nášľap na špičku a následne pätu, resp. cele chodidlo. 3/doba

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 11

Ak budeme pokračovať dievčenskými krokmi 4.- 6., zatancujeme
zatvorenou zmenou tzv. štvorec
krok 4. – pravá noha vzad, na konci doby začiatok zdvihu (obr. 12)
nášľap najskôr na špičku a následne položiť aj pätu, 1/doba
krok 5. – ľavá noha bočne a mierne vzad, pokračovať vo zdvihu
na doby 2 a 3 nášľap na špičku (obr. 13),
2/doba
krok 6. – pravá noha prísun, znížiť na konci doby 3 (obr. 14)
nášľap na špičku a následne pätu,
resp. cele chodidlo.
3/doba
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Obr. 14

Ak skombinujeme prvé tri kroky zatvorenej zmeny sprava doľava a kroky
zatvorenej zmeny zľava doprava, vznikne nám neustály – plynulý pohyb
vpred.
Figúra 3: otáčka vpravo (do štvorca)
Chlapec, resp. jeden z dvojice,
východisková pozícia stoj spojný váha na ľavej nohe
krok 1. – pravá noha vpred, začiatok otáčania vpravo,
na konci doby začiatok zdvihu
nášľap cez pätu a následne na špičku (obr. 15),
1/doba
krok 2. – ľavá noha bočne, dlhý krok, otočiť o 1/4tinu vpravo,
pokračovať vo zdvihu na doby 2 a 3
nášľap na špičku (obr. 16),
2/doba
krok 3. – pravá noha prísun, znížiť na konci doby 3 (obr. 17)
nášľap na špičku a následne pätu, resp. cele chodidlo, 3/doba
krok 4. – ľavá noha vzad, začiatok otáčania vpravo
na konci doby začiatok zdvihu (obr. 18)
nášľap najskôr na špičku a následne položiť aj pätu,
1/doba
krok 5. – pravá noha bočne, dlhý krok, otočiť o 1/4tinu vpravo,
pokračovať vo zdvihu na doby 2 a 3
nášľap na špičku (obr. 19),
2/doba
krok 6. – ľavá noha prísun, znížiť na konci doby 3 (obr. 20)
nášľap na špičku a následne pätu, resp. cele chodidlo. 3/doba
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Obr. 15

Obr. 16

Obr. 17

Obr. 18

Obr. 19

Obr. 20

Keď sme správne odtancovali kroky 1.- 6., vytvorili sme svojím pohybom
trajektóriu v tvare písmena L. Aby sme dokončili celý štvorec,
pokračujeme v otáčaní vpravo a opakujeme kroky 1.-6. Ak chcú žiaci
tancovať túto figúru v páre, žena, resp. druhý z dvojice tancuje kroky
v opačnom poradí, resp. začína krokmi 4,5,6 a následne kroky 1,2,3.
Figúra 4: otáčka vľavo (do štvorca)
Chlapec, resp. jeden z dvojice,
východisková pozícia stoj spojný hmotnosť na pravej nohe:
krok 1. – ľavá noha vpred, začiatok otáčania vľavo,
na konci doby začiatok zdvihu
nášľap cez pätu a následne na špičku (obr. 21),
1/doba
krok 2. – pravá noha bočne, dlhý krok, otočiť o 1/4tinu vľavo,
pokračovať vo zdvihu na doby 2 a 3,
nášľap na špičku (obr. 22),
2/doba
krok 3. – ľavá noha prísun, znížiť na konci doby 3 (obr. 23)
nášľap na špičku a následne pätu, resp. cele chodidlo, 3/doba
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krok 4. – pravá noha vzad, začiatok otáčania vľavo
na konci doby začiatok zdvihu (obr. 24)
nášľap najskôr na špičku a následne položiť aj pätu,
krok 5. – ľavá noha bočne, dlhý krok, otočiť o 1/4tinu vľavo,
pokračovať vo zdvihu na doby 2 a 3
nášľap na špičku (obr. 25),
krok 6. – pravá noha prísun, znížiť na konci doby 3 (obr. 26)
nášľap na špičku a následne pätu, resp. cele chodidlo.

Obr. 21

Obr. 24

Obr. 22

Obr. 25

1/doba
2/doba
3/doba

Obr. 23

Obr. 26

Keď sme správne odtancovali kroky 1.- 6.,vytvorili sme svojím pohybom
trajektóriu v tvare písmena L. Aby sme dokončili celý štvorec,
pokračujeme v otáčaní vľavo a opakujeme kroky 1.- 6. Ak chcú žiaci
tancovať túto figúru v páre, dievča, resp. druhý z dvojice tancuje kroky
v opačnom poradí, resp. začína krokmi 4,5,6 a následne kroky 1,2,3.
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Spojenie jednotlivých figúr do ucelenej choreografie
Dvojice stoja oproti sebe v zatvorenom štandardnom držaní. U detí
možnosť tancovať v otvorenom držaní za obe ruky alebo v držaní
za predlaktia.






Tancovať 4 takty (figúru 1) zatvorená zmena sprava doľava (štvorec)
2x.
Pokračovať 4 takty ( figúru 3) otáčku vpravo do štvorca.
Nasleduje 1x na 1 takt zatvorená zmena sprava doľava (figúra 1).
Pokračovať 4 takty ( figúru 4) otáčku vľavo do štvorca.
Ukončiť choreografiu 1x na 1 takt zatvorená zmena zľava doprava
(figúra 2).

Obsah a nácvik tanca Viedenský valčík
Viedenský valčík patrí medzi veľmi atraktívne tance. Je
charakteristický veľkým pohybom po parkete. Tancuje sa v pomerne
svižnom tempe, čím kladie značné nároky na fyzickú kondíciu žiakov.
Predchodcami valčíka boli ľudové tance. Popularitu si získal
predovšetkým v južných oblastiach Nemecka a v Rakúsku (najmä
vo Viedni) v 17. a 18. storočí. Jeho sláva prenikla až do Veľkej Británie,
kde si však zatvorené držanie a rýchle otáčanie vyslúžili odpor a búrlivú
kritiku vyšších spoločenských kruhov. Valčík sa tancuje v ¾ takte
a v tempe 60 taktov za minútu. Základným rozdielom medzi viedenským
a anglickým valčíkom je v rýchlosti, akej sa tancujú. Viedenský valčík je
takmer dvakrát rýchlejší ako anglický. Pri viedenskom valčíku sa
na rozdiel od anglického valčíka nedvíha na špičky. Žiaci by sa mali
akoby kĺzať po parkete. Pri prísunoch jednej nohy k druhej treba dbať,
aby sa žiaci nedvíhali na špičky, ale aby prisúvali nohu celou plochou
chodidla.
Vedomosti
-

získať základné teoretické vedomosti a poznatky o štandardných
tancoch,
získať základné teoretické vedomosti a poznatky o tanci viedenský
valčík,
získať poznatky o základnom rytme a tempe viedenského valčíka.

Schopnosti a zručnosti
-

naučiť sa správne držanie tela a postavenie v štandardných tancoch,
osvojiť si techniku nášľapov a základných krokov viedenského
valčíka,
spájanie základných krokov do jednoduchých väzieb,
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osvojiť si špecifický švihový – kyvadlový pohyb, charakteristický
pre viedenský valčík,
vykonávanie osvojených pohybových návykov a zručností v súlade
s hudobným sprievodom v priestore a v čase, určitým výrazom
a dynamikou,
zvládnuť pohyb v rytme a tempe,
zvládnuť rotačný pohyb vo viedenskom valčíku.

Tanečné figúry
Figúra 1: základný pohyb vpred a vzad
Chlapec, resp. jeden z dvojice,
východisková pozícia stoj spojný hmotnosť na ľavej nohe (obr. 1)

Obr. 1
krok 1. – pravá noha vpred,
nášľap cez pätu (obr. 2).
krok 2. – ľavá noha prísun k pravej nohe, prenos hmotnosti
nášľap na polchodidlo (obr. 3),
2/doba
krok 3. – pravá noha na mieste, preváženie
nášľap na celé chodidlo (obr. 4),
krok 4. – ľavá noha vzad, (obr. 5),
nášľap najsôr na špičku a následne položiť aj pätu,
krok 5. – pravá noha prísun k ľavej nohe, prenos hmotnosti
nášľap na polchodidlo (obr. 6),
krok 6. – ľavá noha na mieste, preváženie
nášľap na celé chodidlo (obr. 7).

1/doba

3/doba
1/doba
2/doba
3/doba
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Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

Druhý z dvojice tancuje kroky v opačnom poradí, resp. začína krokmi
4,5,6 a následne kroky 1,2,3. Východisková pozícia stoj spojný hmotnosť
na ľavej nohe. Všetkých šesť krokov môžeme tancovať spolu v páre (obr.
8 – 13). Ak si žiaci osvoja tento tanečný krok môžeme pristúpiť k miernej
rotácií vpravo (t.j. stále rotovať za pravým plecom). Rotovať môžeme
vždy v prvom kroku najskôr o 1/8minu neskôr aj o 1/4tinu. Takýmito
rotáciami sa môžeme otočiť až o celý kruh, pričom stále tancujeme len
základný pohyb vpred a vzad. U menších žiakov môžeme aplikovať
formu do kruhu, kedy sú žiaci pochytaní za ruky a tancujú základný
pohyb vpred a vzad. Dané cvičenie nám výborne slúži na nácvik
základného rytmu a správnej techniky valčíkového kroku.
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Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 11

Obr. 12

Obr. 13

Figúra 2: otáčka vpravo (do štvorca)
Chlapec, resp. jeden z dvojice,
východisková pozícia stoj spojný hmotnosť na ľavej nohe (obr. 14)

Obr. 14
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krok 1. – pravá noha vpred, začiatok otáčania vpravo
nášľap cez pätu (obr. 15),
krok 2. – ľavá noha bočne, dlhý krok, otočiť o 1/4tinu vpravo
nášľap na polchodidlo (obr. 16),
krok 3. – pravá noha prísun k ľavej nohe, prenesenie hmotnosti
nášľap na celé chodidlo (obr. 17),
krok 4. – ľavá noha vzad, začiatok otáčania vpravo (obr. 18)
nášľap najskôr na špičku a následne položiť aj pätu
krok 5. – pravá noha bočne, dlhý krok, otočiť o 1/4tinu vpravo
nášľap na polchodidlo (obr. 19),
krok 6. – ľavá noha prísun k pravej nohe, prenesenie hmotnosti
nášľap na celé chodidlo (obr. 22).

Obr. 15

Obr. 16

Obr. 17

Obr. 18

Obr. 19

Obr. 20

1/doba
2/doba
3/doba
1/doba
2/doba
3/doba
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Keď sme správne odtancovali kroky 1.- 6.,vytvorili sme svojím pohybom
trajektóriu v tvare písmena L. Aby sme dokončili celý štvorec,
pokračujeme v otáčaní vpravo a opakujeme kroky 1.-6. Ak chcú žiaci
tancovať túto figúru v páre (obr. 21 – 26), dievča, resp. druhý z dvojice
tancuje kroky v opačnom poradí, resp. začína krokmi 4,5,6 a následne
kroky 1,2,3.

Obr. 21

Obr. 22

Obr. 24

Obr. 25

Obr. 23

Obr. 26

Spojenie jednotlivých figúr do ucelenej choreografie
Dvojice stoja oproti sebe v zatvorenom štandardnom držaní. U detí
možnosť tancovať v otvorenom držaní za obe ruky alebo v držaní
za predlaktia.




Tancovať 8 taktov základný pohyb vpred a vzad (figúra 1).
Pokračovať 16 taktov základný pohyb vpred a vzad s rotáciou o 1/8
vpravo počas dvoch taktov (figúru 1 plus rotácia), (celá otáčka).
Pokračovať 8 taktov základný pohyb vpred a vzad s rotáciou o 1/4
vpravo počas dvoch taktov (figúru 1 plus rotácia), (celá otáčka).
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Ukončiť choreografiu otáčkou vpravo do štvorca 2x na 8 taktov
(figúra 2).
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2.10 Psychomotorické cvičenia a hry, relaxačné a
strečingové cvičenia
Úvod
Psychomotorika 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 atď.) a stavy
(nálada, celkové ladenie človeka).
Psychomotorika je forma pohybovej aktivity, ktorá je zameraná
na prežívanie pohybu. Vedie k poznaniu vlastného tela, okolitého sveta a
k zážitkom z pohybových aktivít.
K svojmu pôsobeniu využíva jednoduché herné činnosti, činnosti
s náčiním a náradím, kontaktné prvky a prvky pohybovej muzikoterapie
včítane relaxačných techník (Blahutková, 2001).
Rozbor oblastí pôsobenia psychomotoriky podľa Blahutkovej (2003):
1. oblasťou pôsobenia psychomotoriky je oblasť vlastného tela alebo
vlastného „ja“ a
zahrnuje tieto zložky procesu:
- schému tela, jeho veľkosť, proporcie, jednotlivé časti tela,
- svalové napätie a uvoľnenie,
- stabilitu a labilitu tela, rovnováhu,
- pokoj a rôzne stupne zaťaženia (funkcia vnútorných orgánov),
- pohyb v priestore, vnímanie tela v priestore, jeho kontrolu,
- pocity a city.
V oblasti „ja“ je zahrnuté poznanie vlastného „ja“ – orientácia na vlastnom
tele a v priestore. To znamená uvedomovanie si všetkých častí svojho
tela, vcítenie sa do pohybu, hudby, ovládanie procesov uvoľnenia
a napätia tela, relaxovanie, naberanie novej energie, akceptovanie svojho
tela takého, aké je – získanie pocitu uspokojenia a sebarealizácie
(Blahutková-Klenková-Zichová, 2005).
V 2. oblasti pôsobenia - materiálna alebo vecná oblasť - sú tieto zložky
procesu:
- prostredie,
- veci a predmety dennej potreby, telocvičné náčinie a náradie,
špecifické psychomotorické pomôcky.
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Táto oblasť zahrnuje skúsenosti s rôznym novým náčiním
a materiálom, orientáciu v priestore a vnímanie zvukov (BlahutkováKlenková-Zichová, 2005).
V 3. oblasti pôsobenia - spoločenská oblasť - sú tieto zložky procesu:
- herné,
- rytmicko-hudobné,
- tanečné,
- pantomimické.
Táto oblasť je poslednou fázou motorického vývoja. Pohyb je v tejto
fáze chápaný ako prvý a najdôležitejší komunikačný prostriedok.
Pohybom môžeme vyjadriť svoje pocity, myšlienky, môžeme vyjadriť
sami seba pohybom.
Často sú v rámci psychomotoriky využívané jednoduché relaxačné
metódy, menej náročné na čas, prípravu, priebeh, dĺžku a podmienky
nácviku. Jednoduchosť a nenáročnosť však neznižujú ich hodnotu.
Zaradiť ich môžeme do úvodnej časti hodiny, hlavnej časti, ale aj
záverečnej časti hodiny.
Strečingové cvičenia môžeme tiež považovať za psychomotorické,
najmä statickú metódu, pretože okrem primárnej funkcie natiahnutia
svalov pôsobí relaxačne a pomáha žiakovi spoznávať vlastné telo
sústredením sa na pocity vo svale. Statickú metódu strečingu je vhodné
zaradiť v záverečnej časti vyučovacej jednotky.
Zaradenie psychomotoriky do cvičebných jednotiek je rôzne a
ľubovoľné. Psychomotorika môže vyplniť celú cvičebnú jednotku, môže
tvoriť niekoľkominútový blok v ktorejkoľvek časti hodiny, psychomotorické
hry a cvičenia môžu byť uplatnené aj jednotlivo. Vždy by mali byť
včlenené zámerne a premyslene. Ak je psychomotorika obsahovou
náplňou celej vyučovacej jednotky, potom je štruktúra a obsah
jednotlivých častí nasledovná:
-

úvodná časť: úvodný komunikačný kruh,
prípravná časť: relaxačno-aktivačné cvičenia, úvodná
na rozohriatie organizmu,
hlavná časť: tematické aktivity a hry,
záverečná časť: relaxačné cvičenia a hry, statický strečing,
záverečný komunikačný kruh, pozdrav.

hra

Vedomosti
-

elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány),
poznať správne držanie tela, vedieť a pomenovať polohy tela a jeho
častí, pohyby tela a jeho častí,
vedieť, čo sú strečingové cvičenia,
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poznať fyziologicky správne dýchanie,
zásady bezpečnosti, fair play, spolupráce a akceptácie spolužiakov,
správne využívanie predstáv a imaginácií.

Schopnosti a zručnosti
-

spojenie
zmyslového
vnímania
s kinestetickým
v časovopriestorových vzťahoch,
proporcionálny rozvoj koordinačných pohybových schopností
a flexibility,
vytváranie návyku správneho držania tela v rôznych polohách,
vytváranie návyku parciálneho dýchania,
osvojenie si pohybových činností na zlepšenie koncentrácie
a pozornosti,
osvojenie si pohybových činností na čiastočnú i celkovú relaxáciu
a strečingových cvičení,
schopnosť využívať predstavy a imaginácie na zlepšenie techniky
cvičenia či na navodenie žiadaného stavu.

Obsah pohybových činností
Didaktika cvičenia, zásady a postupy cvičenia:










Metódy práce a didaktické postupy vychádzajú z individuality
každého žiaka, ktorý dostáva čo najviac príležitostí prejaviť sa podľa
svojich schopností, samostatne, iniciatívne, tvorivým spôsobom.
Významným didaktickým postupom je zadávanie tém - pohybových
úloh, ktoré riešia žiaci jednotlivo, vo dvojiciach, malých aj väčších
skupinách.
Pri riešení úloh má každý žiak možnosť uplatniť sa podľa svojich
schopností, ostatní ho rešpektujú. Tieto úlohy môžu byť dané
náčiním, náradím, spracovaním a predvedením určitého námetu,
môžu byť z gymnastiky, tanca, pantomímy atď.
Pri hrách vo dvojiciach je nutné si vždy vymeniť role.
Po vyriešených a predvedených témach vyjadrujú žiaci svoje pocity,
ale tiež zámery, hodnotia výsledky.
Úvodná časť hodiny nemá charakter nástupu, ale diskusie v kruhu
okolo učiteľa. Žiaci zopakujú všeobecne platné pravidlá
pre vyučovanie telesnej výchovy (počas hodiny nesmiem žuť
žuvačku; nesmiem sa hádať a biť so spolužiakmi, ak sa mi niečo
nepáči...), ako pomôcku použijeme loptu, rozprávať môže iba ten
žiak, ktorý drží loptu v rukách. Ak niekto zo žiakov rozprávať nechce,
akceptujeme to. Po zopakovaní pravidiel oboznámime žiakov
s cieľom a priebehom hodiny.
V záverečnom komunikačnom kruhu učiteľ zhodnotí priebeh hodiny a
žiaci vyjadria svoje postrehy, názory, pocity a podobne.
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Učiteľ neprikazuje, žiaci musia mať pocit, že sa podieľajú na tvorbe
programu, že sa ich názory rešpektujú a nápady prijímajú.
Posudzovanie pohybových pokrokov by sa malo odohrávať iba
na úrovni každého žiaka, nie v porovnaní s ostatnými.
Na začiatku je potrebné podporovať každého žiaka a slabosti
ignorovať.
Neponáhľať sa. Zhon zabraňuje adekvátnemu prežívaniu hry
a narušuje pohodu.
Relaxačné predstavy: začať navodením relaxačného stavu
v ľubovoľnej polohe, takej, aká je pre žiaka najpohodlnejšia (najlepšie
ľah vzadu). Oči sú zatvorené, telo uvoľnené, myšlienky nechať voľne
plynúť. Potom nasleduje popis prostredia, v ktorom sa žiaci
„nachádzajú“ – zasnežený svah s trblietajúcim sa snehom,
rozkvitnutá lúka, slnečná pláž.... Postupne navodzovať predstavu –
padajúcej vločky, voňavého kvetu, ležania v piesku atď. Rozsah
verbálneho popisu je prispôsobený veku žiakov, fantázii a pod.
(Szabová, 1999).
Relaxácia prostredníctvom pohybu:
vytriasaním končatín: počas chôdze, v sede, v ľahu vzadu,
- klopkaním: jemné poklopkávanie celého tela,
- masážou: žiaci vo dvojiciach, jeden v ľahu vzadu, druhý ho
masíruje tak, že jemným tlakom prechádza po jeho tele
overballom alebo tenisovou loptičkou,
- nosením alebo hojdaním: žiaci chytia spolužiaka za nohy a ruky
(dvaja alebo štyria) a prenášajú ho, alebo ho hojdajú,
- napínaním a uvoľňovaním svalstva: žiak najskôr časť tela čo
najviac napne a následne úplne uvoľní, napr. napnutie paže
v upažení, následné uvoľnenie tak, že paža spadne.
Pri dýchacích cvičeniach:
o vdych nosom, výdych ústami,
o využívať pravidelné dýchanie: dĺžka vdychu = dĺžka
výdychu,
o zadržovať dych po vdychu a výdychu (trvanie zadržania
dychu je polovičný čas vdychu a výdychu) v pravidelnom
vzorci, napr. počítame 8:4:8:4,
o koncentrovať sa na dýchací proces a upustiť od rušivých
myšlienok (pomocnou technikou je napr. počítanie).
Dýchanie: ľah vzadu,
- bránicové dýchanie (brušné) uvoľňuje psychické napätie a stres
(vhodné aj na záver hodiny): ruky na brucho, žiaci vnímajú dych
iba v oblasti brucha, s vdychom sa brušná stena vyklenie,
výdych aktívnym zapojením brušných svalov – „vtiahnuť brucho
dnu, „lavór“,
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stredné a horné dýchanie (hrudníkové až po hroty kľúčnych
kostí) pôsobí aktivačne (vhodné v úvode hodiny), posilňuje
srdce, oblasť štítnej žľazy, aktivuje zmysly a mozog, ruky na
hrudník, s vdychom sa hrudník rozširuje do strán, vpred, aj
vzad, výdych aktívnym zapojením medzirebrových svalov –
„zošnurovať hrudník“,
- spojiť oba typy dýchania - fyziologicky správne dýchanie,
predstava nafukovania a vyfukovania balóna, pri vdychu vzduch
napĺňa najskôr brucho, potom hrudník, s výdychom vytláčajú
žiaci vzduch najskôr z hrudníka, potom z oblasti brucha.
 Statický strečing. Strečingové cvičenia sú v ISCED 1 zahrnuté
v pohybovom obsahu tematického celku Psychomotorické
cvičenia a hry. V rámci psychomotorických cvičení je vhodné
zaradiť metódu postupného naťahovania, pri ktorej si žiaci
najlepšie uvedomujú pocit vo svale. Táto metóda pôsobí aj
relaxačne. Natiahnutie statickou strečingovou metódou Boba
Andersona vykonávame v 2 fázach nasledovne:
o 1. fáza: ľahké natiahnutie – výdrž v polohe bez hmitania
10-30 sekúnd, pocit napätia vo svale sa postupne stráca,
o 2. fáza: rozvíjajúce natiahnutie – zväčšíme rozsah
natiahnutia, výdrž v polohe bez hmitania 10-30 sekúnd,
o žiaci sa musia sústrediť na pocit vo svale, natiahnutie
nesmie ísť do veľkej bolesti,
o žiaci sa musia sústrediť na dýchanie, nezadržiavať dych,
predĺžiť fázu výdychu, s výdychom sval lepšie relaxuje a
ustupuje pocit natiahnutia vo svale.
-

Príklady cvičení
1. Hra: čertova naháňačka na písmenká - rýchlosť reakcie, priestorová
orientácia.
Žiaci voľne pobiehajú po telocvični (za sprievodu hudby). Len čo sa
hudba zastaví, učiteľ zvolá písmeno. Všetci žiaci, ktorých krstné meno
začína uvedeným písmenom zdvihnú pažu a ostatní sa ich snažia
dotknúť. Jeden zo žiakov je čertík (je nejakým spôsobom označený).
Čertík chytá tých, ktorí sa nestihli dotknúť spolužiaka so vzpaženou
pažou. Chytený sa v ďalšom kole stáva čertíkom (môžu byť aj viacerí).
2. Hra: sochy – pohybová improvizácia, rozvoj statickej rovnováhy.
Žiaci sa rozdelia na viacero skupín, vymyslia si, ako sa budú ako skupina
volať. Všetci žiaci sa pohybujú v rytme hudby voľne po priestore, keď
učiteľ hudbu vypne, zostanú všetci stáť ako sochy. Učiteľ povie meno
jednej zo skupín a tí sa stanú sochármi, menia polohu tela, končatín a
hlavy sochám (ostatným), ktorí sa snažia zostať aj po zmene polohy
nehybní.
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3. Hra: zrkadlo - pohybová kreativita, priestorová orientácia, rýchlosť
reakcie, fyzický kontakt.
Žiaci vytvoria dvojice, jeden vykonáva akékoľvek pohyby, druhý z dvojice
je jeho zrkadlom, pohyby kopíruje. Cvičenie je jednoduchšie, ak žiakom
povieme, aby sa pohybovali ako roboti. Cvičenie prebieha za sprievodu
hudby.
4. Hra: vojdeme sa všetci - priestorová orientácia, rýchlosť reakcie,
spolupráca.
Po priestore rozmiestnime obruče ako domčeky (najlepšie pre každého
žiaka jedna, ale nemusí byť). Každý žiak si nájde svoj domček.
S hudobným sprievodom sa voľne pohybujú po telocvični, keď sa hudba
zastaví, každý beží do svojho domčeka. V ďalšom kole učiteľ počas
hudby zozbiera niekoľko obručí. Po zastavení hudby sa musia všetci
zmestiť do domčekov, ktoré zostali. Hra pokračuje tak dlho, pokiaľ sa
všetci žiaci zmestia do domčekov.
5. Hra: predstavme sa bez slov.
Motorická komunikácia. Žiaci stoja v kruhu a po jednom sa každý
predstaví jednoduchým pohybom, môže byť aj so zvukovým efektom
(tlieskanie, drep...). Pohyby sa nesmú opakovať. Predstavenie po kruhu
niekoľkokrát zopakujeme, aby si žiaci zapamätali pohyby spolužiakov.
Potom vždy jeden vstúpi dnu do kruhu a ostatní ho privítajú jeho menom
- teda jeho pohybom, potom na kontrolu sa žiak predstaví znova sám a
vymení sa s niektorým spolužiakom, ktorého ostatní znova privítajú.
6. Hra: hľadači pokladov.
Každý žiak má svoj poklad (hračka, šatka, švihadlo...). Všetci majú
zaviazané oči:
- odhodia svoj predmet pred seba do priestoru a na pokyn učiteľa sa ho
vydajú hľadať,
- po odhodení predmetu vykonajú tri obraty o 360° na mieste a idú svoj
predmet hľadať.
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2.11 Strečing v školskej telesnej a športovej výchove
Úvod
Cieľom strečingových cvičení je zabezpečiť individuálne optimálnu
amplitúdu pohybov celého pohybového systému vzhľadom k anatomickofyziologickým možnostiam pohybového systému a potrebám žiaka.
Optimálny rozsah pohybov je predpokladom ďalšieho správneho
fyzického rozvoja, telesného vývoja a predpokladom predchádzania
zraneniam, ako aj možným bolestiam pohybového aparátu v dospelom
veku. Strečingové cvičenia tiež prispievajú k regenerácii svalov po záťaži.
Strečingové cvičenia môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na:
-

aktívne dynamické cvičenia,
aktívne statické cvičenia,
pasívne dynamické cvičenia,
pasívne statické cvičenia.

Uvádzame príklady aktívnych dynamických cvičení, ktoré sú vhodné
do rozcvičenia a príklady aktívnych statických cvičení (Andersonova
metóda), ktoré sú vhodnou súčasťou záverečnej časti vyučovacej
hodiny, spolu s uvoľňovacími, relaxačnými a dýchacími cvičeniami ako
kompenzácia zaťaženia a relaxácia. Na zvyšovanie flexibility je
najúčinnejšie vykonávať strečingové cvičenia ako samostatnú cvičebnú
jednotku. V školskej praxi samozrejme nie je možné venovať pravidelne
celú vyučovaciu jednotku strečingu, ale je žiaduce minimálne jednu
takúto hodinu spraviť kvôli tomu, aby žiaci cvičenia pochopili a naučili sa
ich vykonávať správne. Nesprávne vykonané strečingové cvičenia
nemusia splniť žiadaný cieľ, v horšom prípade môžu spôsobiť zranenia
svalu (najmä nesprávne vedený balistický strečing alebo nevhodne
zvolené dosahovanie krajných polôh s pomocou spolucvičenca).
Dynamický strečing – „active tension“ sú opakované kontrolované
zaujatia naťahovacej polohy vedeným pohybom alebo švihom s nie
veľkým zrýchlením, bez hmitania, s postupným zväčšovaním rozsahu môžu byť aj krúživé pohyby, diagonálne a špirálové pohyby.
Polohy vykonávané švihom s veľkým zrýchlením, prípadne hmitmi
hneď do maximálneho rozsahu, so snahou až za tento rozsah sú strečing
balistický, ktorý nie je vhodný pre bežnú populáciu, lebo pri ňom
dochádza k možnému natrhnutiu svalu a obrannému mechanizmu
reflexného stiahnutia svalu!
Andersonova metóda postupného natiahnutia: svaly sa naťahujú
postupne, spravidla v dvoch fázach. Po miernom natiahnutí trvajúcom 1015 sekúnd (optimálne 20-30 sekúnd) a postupnej strate napätia vo
svaloch nasleduje zväčšenie rozsahu natiahnutia, tzv. rozvíjajúce
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natiahnutie trvajúce rovnakú dobu. Úloha prvého, mierneho natiahnutia je
veľmi dôležitá kvôli vypnutiu antistrečingového reflexu, preto učíme
žiakov zaujať takú polohu, v ktorej cítia naozaj iba mierne - jemné
natiahnutie, ktoré postupne mizne.
Strešková (2013) pri statickom strečingu odporúča pre mladší školský
vek 2-krát výdrž v polohe 4-8 sekúnd, pre starší školský vek 3-krát výdrž
v polohe 10 sekúnd.
Vedomosti
-

Vedieť, čo je natiahnutie (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ).
Získať vedomosť o rozsahu pohybu (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ).
Poznať význam strečingových cvičení (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ a
stredoškoláci).
Vedieť rozdiel medzi dynamickým a statickým strečingom a ich
uplatnením (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ a stredoškoláci).
Vedieť zásady vykonávania strečingových cvičení (žiaci 5.-9. ročníka
ZŠ a stredoškoláci).

Schopnosti a zručnosti
-

rozvoj aktívnej pohyblivosti,
schopnosť relaxovať,
schopnosť sústrediť sa na vnímanie pocitu vo svale a schopnosť
vhodnými polohami a dýchaním regulovať jeho napätie,
získať zručnosť využívať gymnastické náčinie pri vykonávaní
strečingových cvičení.

Obsah pohybových činností
Zásady
vykonávania
spomenutých):
-

dynamického

strečingu

(okrem

už

naťahovaciu polohu zaujímame s výdychom, s vdychom späť
do východiskovej polohy,
kontrolovaný pohyb s postupným zväčšovaním rozsahu,
min. 15 opakovaní,
pozor pri aplikácii balistického strečingu (hmity v krajných polohách a
švihy s veľkým úsilím) - využívať len vo výnimočných prípadoch!
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Zásady vykonávania Andersonovej metódy strečingu (okrem už
spomenutých):
-

dýchanie bez zadržiavania dychu, s predĺženou fázou výdychu,
vnímanie pocitu vo svale, korigovanie rozsahu natiahnutia,
snaha o relaxáciu (uvoľnenie) naťahovaného svalu,
plynulé prechádzanie z polohy do polohy,
nehmitať!, výdrž v polohách minimálne 10 sekúnd,
pokiaľ sa chceme vyslovene sústrediť na jednu svalovú partiu, volíme
takú polohu, v ktorej môžeme nenaťahované svaly úplne zrelaxovať
a sústrediť sa iba na naťahovanú časť,
inak môžeme voliť polohy, pri ktorých dochádza k súčasnému
natiahnutiu rôznych svalových skupín súčasne (napr. sed široko
roznožný čelný; predklon trupu v oblúkovej flexii s dorzálnou flexiou
chodidiel).

Je samozrejmé, že žiaci, najmä mladší, nebudú vedieť správne dýchať.
Cvičenie určite kvôli tomu nezastavujeme. Je vhodné využívať hromadnú
formu cvičenia, v ktorej určíme a udržujeme tempo vykonávaných
cvičení. Tým, že všetci cvičia rovnako, môžeme slovne zdôrazňovať fázu
výdychu (Hižnayová, 2013).
Príklady cvičení dynamického strečingu (rozcvičenie) (Hižnayová,
2013):
Pohybový obsah hlavnej časti hodiny určuje, na ktoré svalové
skupiny sa zameriame v špeciálnom rozcvičení. Uvádzame základnú
formu cvičení, je však možné ich vykonávať aj v iných polohách
alebo za pohybu - počas chôdze, poklusu, s vystupovaním na
lavičku a podobne. Minimálne 15 opakovaní.
1. Polkruhy hlavou v prednom oblúku. Prechádzame cez úklon hlavy
(ucho k plecu, nie otočenie hlavy vpravo, vľavo), pričom tlačíme plecia
dole (obr. 1-3).

Obr. 1 úklon hlavy

Obr. 2 predklon hlavy

Obr.3 úklon hlavy
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2. Predklony hlavy, pričom plecia tlačíme dole.
3. Z predpaženia (obr. 4) upažiť mierne vzad (obr. 5) (upažiť mierne vzad
hore; upažiť mierne vzad dole).

Obr. 4 vdych

Obr. 5 výdych

4. Krúženie pažami vzad s rukami na pleciach (obr. 6).

Obr. 6 krúženie pažami
5. Rotácia trupu v stoji rozkročnom. S výdychom vpravo a s vdychom
vľavo, pričom postupne zväčšujeme rozsah rotácie na strane výdychu,
na strane vdychu zostáva mierny. Samozrejme, potom to isté
s výdychom na druhú stranu. Možno pridať prednoženie pokrčmo dnu
pri výdychu (obr. 7-8)

Obr. 7 vdych

Obr. 8 výdych

Strečing v školskej telesnej a športovej výchove

222

6. Stoj spojný, hlboký predklon do oblúkovej flexie chrbtice (guľatý
chrbát). S výdychom postupné „rolovanie“ chrbtice po stavcoch od hlavy
po driekovú časť, s vdychom postupne od driekovej časti späť. Variácia:
s výdychom predklon, v predklone vdych, s výdychom vzpriam,
vo vzpriamenom stoji vdych.
7. Krúženie dolnou končatinou pokrčmo v bedrovom kĺbe dnu a von (obr.
9). Dýchanie „voľné“.

Obr. 9 krúženie dolnou končatinou
8. Kontrolované, vedené prednožovanie s výdychom (pozor, nezabudnite
na postupné zväčšovanie rozsahu) (obr.10-11)

Obr. 10 vdych

Obr. 11 výdych

9. Výpady vpred s mierne podsadenou panvou (obr. 34).
10. Striedavé zatláčanie piat do zeme (obr. 12). Dýchanie „voľné“.

Obr. 12 striedavé zatláčanie piat do zeme
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11. Rúčkovanie vpred vo vzpore stojmo do vzporu ležmo, následná
chôdza zo vzporu ležmo do vzporu stojmo (po rukách vpred, následne
krokmi približovať chodidlá k rukám).
Statický strečing (záverečný strečing).
Pohybový obsah hlavnej časti hodiny určuje, na ktoré svalové
skupiny sa zameriame v závere hodiny. Uvedieme viacero polôh
na natiahnutie hlavných svalov. Pokiaľ chceme spojiť naťahovanie
s relaxáciou, je vhodné vykonať tieto cvičenia v ľahu alebo v sede.
Výdrž v polohách min. 10 sekúnd.
Najskôr uvádzame komplexné cvičenia, vhodné do záverečnej časti
hodiny (ak je napr. málo času), lebo súčasne naťahujú viacej svalových
skupín (obr. 13-17). Fáza „a“ - mierne natiahnutie; fáza „b“ - rozvíjajúce
natiahnutie.

Obr. 13a mierne natiahnutie

Obr. 13b rozvíjajúce natiahnutie

Obr. 14a mierne natiahnutie

Obr. 14b rozvíjajúce natiahnutie

Obr. 15a mierne natiahnutie

Obr. 15b rozvíjajúce natiahnutie
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Obr. 16a mierne natiahnutie

Obr. 16b rozvíjajúce natiahnutie

Obr. 17a mierne natiahnutie

Obr. 17b rozvíjajúce natiahnutie

V nasledujúcej časti uvádzame viacero polôh na natiahnutie určenej
svalovej skupiny, zásobník polôh, ktoré môžete obmieňať alebo zostaviť
z nich celú vyučovaciu jednotku.
Uvádzame už iba polohu rozvíjajúceho natiahnutia, nezabúdajte však, že
musíte prejsť cez dve fázy natiahnutia!
1. Svaly zadnej strany stehna. Pri súčasnej dorzálnej flexii chodidla aj
svaly lýtka, pri oblúkovej flexii chrbtice (guľatý chrbát), aj vzpriamovače
chrbtice (obr.18-25). Nutnosť držať vystreté koleno.

Obr. 18

Obr. 19

Obr. 20
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Obr. 22

Obr. 24

Obr. 23

Obr. 25

2. Lýtkové svaly (obr. 26-28).

Obr. 26

Obr. 27

Obr. 28

3. Svaly vnútornej strany stehna (adduktory bedrového kĺbu) (obr. 29-32).

Obr. 29

Obr. 30

Obr. 31
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Obr. 32
4. Flexory bedrového kĺbu (obr. 33-34).

Obr. 33

Obr. 34

5. Sedacie svaly (obr. 35-37), obr. 37 aj zadná strana stehna, aj
vzpriamovače chrbtice.

Obr. 35

Obr. 36

Obr. 37

6. Vzpriamovače chrbtice (obr. 38-39).

Obr. 38

Obr. 39
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7. Prsné svaly (obr. 40-41).

Obr. 40

Obr. 41
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a didaktika

Úvod
Športová gymnastika je považovaná za gramatiku ľudského pohybu.
Cvičebný obsah gymnastiky na náradí a v prostných pri správnom výbere
pohybových prostriedkov a metodickom postupe pozitívne vplýva
na držanie tela, svalovú rovnováhu, rozvoj pohybových schopností,
rozširuje zásobu pohybových zručností a zdravé sebavedomie.
Gymnastické pohyby vykonávané cielene určitou časťou tela formujú
postavu, kultivujú pohybový a estetický prejav a výrazne zlepšujú
pohybovú gramotnosť, telesný a psychický stav školskej populácie.
Ďalšou prednosťou gymnastických cvičení je ich vykonávanie v rôznych
polohách – postojoch, kľakoch, sedoch, ľahoch, podporoch, visoch.
Prístupy k vyučovaniu gymnastiky sú odrazom odbornej spôsobilosti
pedagóga. Ak učiteľ dokáže vytvoriť optimálne algoritmické kroky nácviku
cvičebných tvarov, väzieb a zostáv, dokáže vytvoriť záujem žiakov
o gymnastické aktivity, potom môže očakávať kladný prístup
a emocionálne zážitky u žiakov z vykonávaných gymnastických činností.
Dôležitá je kognitívna stránka procesu zameraná k oboznámeniu žiakov
s pôsobením gymnastiky na zlepšenie ich pohybovej a zdravotnej
stránky. Uplatňovanie správnych didaktických postupov a techniky
v učení polôh, pohybov, cvičebných tvarov a zostáv je determinované
telesným, funkčným a psychickým stavom žiaka (Perečinská, 2012).
S tým je spojená požiadavka na kvantitu a kvalitu odborných vedomostí a
skúseností učiteľa v uplatňovaní cvičebného obsahu tematického celku
športovej gymnastiky. Gymnastické prostriedky sú väčšinou umelé
pohyby, kde ich úspešnosť osvojenia v akrobacii a na náradí závisí
od efektívnych metodických postupov uplatňovaných s ohľadom na
telesné a pohybové predpoklady žiakov. Súhlasíme s názorom
Streškovej (2008), že „nemôže byť nič horšie a demotivujúcejšie, ako
nútiť žiakov osvojovať si stojky, premety, preskoky a iné cvičebné tvary
bez adekvátnej sily, pohyblivosti a koordinácie“. Chybou nie je
gymnastický obsah, ale nerešpektovanie požiadaviek metodického
postupu, absencia prípravných a imitačných cvičení potrebných
na osvojenie si gymnastických zručností, nedostatočná úroveň limitných
pohybových schopností pre nacvičovaný cvičebný tvar alebo väzbu.
Pri učení cvičení na prostných a na náradí je treba dôsledne dodržiavať
metodický postup: prípravné cvičenia → imitačné cvičenia →
cvičebné tvary → väzby → zostavy.
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Vedomosti žiaka
Vie o význame a funkčnosti cvičení športovej gymnastiky.
Vie vymenovať disciplíny športovej gymnastiky a ich základný cvičebný
obsah.
Vie pomenovať, popísať cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary.
Vie zostaviť a viesť rozcvičenie.
Vie prakticky ukázať polohy, cvičebné tvary, lokomócie a ich väzby.
Vie dať priamu taktilnú pomoc a záchranu pri gymnastickom cvičení.
Vie hodnotiť podľa klasifikácie cvičenie športovej gymnastiky, posúdiť
chyby v držaní tela, svalovom napätí, ochabnutosti tela a vie reálne
zhodnotiť svoj výkon.
Má poznatky z organizácie a bezpečnosti cvičenia.
Schopnosti žiaka
 Statická silová schopnosť – tonizácia svalov celého tela pri vykonávaní
- cvičebných tvarov, väzieb, zostáv na náradí a v prostných v rôznych
polohách - ľahu, sede, kľaku, postojoch, podporoch.
 Dynamická silová schopnosť svalov dolných a horných končatín, trupu,
brucha, panvy vo vykonávaní - cvičebných tvarov, väzieb, zostáv
na náradí a v prostných. Sú to prípravné cvičenia bez náradia,
na náradí v podrepoch, drepoch, skokoch; zhyboch, kľukoch; odrazoch
z nôh, rúk; pred-, ú-, záklony trupu; ľah-sed, pred-, u-zanožovanie
a iné
 Kĺbová pohyblivosť a elasticita svalov (rozsah pohybu) - cvičenia
v sedoch roznožmo čelne, bočne; švihy nôh do pred-, u-, zanoženia;
predklony v postojoch, sedoch; pohyby ťahom, hmitanie v krajných
polohách.
 Priestorová a časová orientácia - rozvoj obratmi okolo vertikálnej osi
v stojoch, ľahoch, podporoch, lokomočné pohyby po priestore,
realizácia optimálneho tempa vo vykonávaní cvičení.
 Rovnováhové schopnosti – cvičenia na mieste, z miesta, na úzkej
ploche opory (lavička, nízka kladina).
 Schopnosť spájania pohybov – tvorba väzieb a jednoduchých zostáv.
 Schopnosť pohybovej pamäti a učenlivosti vo vykonávaní väzieb,
zostáv.
Záver: žiak v tematickom celku dosiahne úroveň osvojenia
gymnastických činností - polôh, pohybov, cvičebných tvarov, väzieb tak,
že je schopný predviesť pohybový celok (zostavu) na náradí
a v prostných z povinného učiva.
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Obsah pohybových činností
 Prostné: akrobacia, skoky, obraty, rovnováhové cvičenie.
Akrobacia: polohy – ľah vznesmo, stojka na lopatkách s rôznym
pohybom DK, sed roznožmo, znožmo – predklon.
Kotúle vpred, vzad s rôznou východiskovou, výslednou polohou,
väzby kotúľov so skokmi a obratmi.
Stojka na rukách dohmatom rúk na lavičku, s dopomocou o rebrinu
(stenu), s polohou DK bočne, čelne vo dvojici; samostatne.
Premet bokom s dopomocou, samostatne.
Podpor stojmo prehnute vzad – most vo vzpore na rukách.
Skoky a obraty: skoky odrazom obojnožne – znožmo, prípätmo,
skrčmo roznožiť čelne, bočne, s obratom o 180° - 360°.
Skoky odrazom jednonožne striedavonožne - nožnice, čertík.
Obraty: obojnožne v postojoch (stoji, podrepe, drepe) krokom,
krížením, prísunom.
Obraty jednonožne v stoji o 180°- 360°.
 Hrazda po ramená
Základné polohy: vis stojmo, zhyb stojmo, vis prednožmo, zhyb
prednožmo skrčmo, vis vznesmo jazdmo, vis
strmhlav jazdmo, vis strmhlav.
Základné pohyby: prešvih skrčmo jednonožne / znožmo vo vise,
prešvih únožmo vo vzpore vpredu, vzpore
jazdmo sedmo, zákmih do stoja na zemi.
Cvičebný tvar: odrazom jednonožne, výmyk predom do vzporu.
Väzby a zostavy zo základných polôh a pohybov (rôzne kombinácie).
 Preskok: skrčka, roznožka, odbočka cez kozu na šírku dievčatá, kozu
na dĺžku chlapci.
 Kladina nízka, lavička, dievčatá: chôdza, beh, kroky, váha
predklonmo, skoky, obraty znožmo, náskoky, zoskoky.
 Kruhy, chlapci: kmihanie vo vise, zhyb, vis vznesmo, vis strmhlav.
Didaktické zásady a postupy
 Zásada uvedomelosti, cieľavedomosti – motivačné pôsobenie
pedagóga na aktívnu činnosť žiaka; priebežne hodnotenie výsledkov.
Aktívna vzájomná spolupráca v skupinách. Získať u žiakov
presvedčenie o prospešnosti cvičení.
 Zásada názornosti – v prvej fáze motorického učenia k vytvoreniu
predstavy o pohybe. Priama ukážka, nepriama ukážka.
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 Zásada postupnosti – logické usporiadanie učiva (prípravné, imitačné
cvičenia, cvičebné tvary, väzby, zostava) - ako predpoklad
postupného osvojovania technicky správnych polôh a pohybu.
 Zásada primeranosti – obsah, metódy v súlade s pohybovou a
psychickou úrovňou žiaka. Primeranosť nutná pri voľbe cvičenia,
metód a foriem, počtu opakovania vzhľadom na vekové zákonitostí,
pohlavie a vyspelosť žiakov.
 Zásada vytrvalosti – kritérium kvality práce pedagóga. Vedie
k pevnejšiemu osvojeniu učiva a vytvoreniu návykov. Voľbou rôzneho
cvičebného obsahu, metód a foriem možno dosiahnuť trvalý záujem a
aktivitu žiaka o gymnastické činnosti.
 Zásada vzdelávania pedagóga – teoretické, praktické vzdelávanie.
Uplatnenie štýlov: príkazový, praktický úlohový, recipročný, s ponukou,
s riadeným objavovaním.
PROSTNÉ
Akrobacia – metodika nácviku a zdokonaľovania cvičebných tvarov
a väzieb
Príklady:

Obr.1 Ľah vznesmo

Obr.2 Stojka na lopatkách

Obr.3 Zo stoja kolíska do stoja (drepu)

Obr.4,5 Kolíska, skok znožmo alebo skok s obratom
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Obr.6,7 Kotúľ vpred na šikmej, rovnej podložke
Príklad cvičebnej karty, obr. 8, 9, 10
Prípravné, imitačné cvičenia:

Nacvičovanie:

Zdokonaľovanie:

Chyby:

Obr. 8 Metodika nácviku a zdokonaľovania kotúľov vpred, vzad
Prípravné, imitačné cvičenia:

Nacvičovanie:

Zdokonaľovanie:

Obr. 9 Metodika nácviku a zdokonaľovania stojky na rukách

Chyby:
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Nacvičovanie:

Zdokonaľovanie:
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Chyby:

Obr. 10 Metodika nácviku a zdokonaľovania premetu bokom
Príklad zostavy z akrobatických tvarov, obr. 11

Obr. 11 Väzby, rad, zostava z akrobatických cvičebných tvarov, skokov, obratov.
Popis zostavy: Zo stoja spojného, vzpažiť – kotúľ vzad do drepu – skok
s 180° obr. do mierneho podrepu, predpažením, vzpažením, upažiť –
kotúľ vpred ľahom vznesmo a drepom stoj spojný – váha predklonmo,
výdrž 2 sekundy, upažiť – stoj spojný, pripažiť.
PRESKOK - metodika nácviku a zdokonaľovania preskokov, obr. 12,13
1. Imitačné a prípravné cvičenia k jednotlivým fázam preskoku (6 fáz).
2. Z rozbehu náskok na mostík, odrazom znožmo skok napriamene
(skrčmo) roznožmo čelne (napriamene) s obratom o 180°.
3. Výskok do vzporu kľačmo, drepmo na švédsku debnu alebo
poukladané žinenky.
4. Nácvik zoskoku zo švédskej debny alebo lavičky.
5. Výskok do vzporu drepmo na švédsku debnu a plynule nadviazaný
zoskok napriamene; skrčmo; roznožmo; s obratom. do podrepu,
vzpažiť von – stoj, upažením pripažiť.
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6. Skrčka, roznožka, odbočka cez kozu s dopomocou, záchranou,
samostatne.

Obr. 12 Imitačné cvičenia, vzpor drepmo

Obr. 13 Prípravné cvičenia, skrčka

HRAZDA - metodika nácviku a zdokonaľovania cvičebných tvarov
a väzieb, obr. 14, 15
1. Z visu stojmo, prešvih skrčmo jednonožne do visu vznesmo jazdmo,
záves jednonožne v podkolení, prešvih druhou do visu stojmo.
2. Z visu stojmo prešvih skrčmo do závesu v podkolení, stojka
na rukách.
3. Z visu stojmo, zhyb skrčmo prednožmo / vznesmo - opakovane.3 - 5krát.
4. Výmyk vpred odrazom jednonožne s debny s dopomocou /
bez dopomoci.
5. Prešvihom skrčmo prekot vzad a prekot vpred / s výdržou vo vise
prednožmo.
6. Výmyk do vzporu vpredu, prešvih únožmo vpred P do vzporu jazdmo,
podhmat a prešvih únožmo vpred Ľ s obratom o 90° / 180° do stoja
na zemi.
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Obr.15 Výmyk predom, prešvihy
únožmo

LAVIČKA, KLADINA – metodika nácviku a zdokonaľovania cvičenia, obr. 16
1. Lokomočné pohyby vpred, vzad, bokom:
Chôdza na celých chodidlách cez prednú časť, mierne vytočené
chodidlo. Chôdza vo výpone. Chôdza s prednožením. Chôdza
podrepmo (naberanie vody). Chôdza skrčením prednožmo,
zanožením, unožením. Rôzne variácie chôdze.
Beh, poskoky po lavičke, kladine.
2. Skoky
Skoky znožmo napriamene, z upaženia - predpažením - vzpažiť.
Skok skrčmo, upažiť / predpažiť.
Skok odrazom jednonožne, striedavonožne prednožiť (nožnice),
upaženie.
3. Obraty
Obrat obojnožne v stoji o 180°, ruky v bok (upažiť - predpažiť
do „oblúka“).
Obrat obojnožne v podrepe, ruky v bok (upažiť - predpažiť
„do oblúka“).
Obrat jednonožne o 180°, prednožiť skrčmo druhú nohu.
4. Rovnováhové cvičebné tvary
Stoj vo výpone so zmenami polôh paží.
Stoj na jednonožne, prednožiť poniže druhú (pokrčiť prednožmo),
(unožiť, upažiť).
Váha predklonmo (2 sekundy, výdrž).
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5. Náskoky
Náskok do vzporu jazdmo bočne.
Náskok do vzporu roznožmo, do vzporu drepmo
6. Zoskoky
Zoskok napriamene znožmo (skrčmo prednožmo, zánožmo, čelné
roznoženie).
Príklad zostavy

Obr. 16 Zostava zo cvičebných tvarov a lokomočných pohybov
KRUHY, chlapci – metodika nácviku a zdokonaľovania cvičenia, obr. 17, 18
Nácvik a osvojenie základných polôh a cvičebných tvarov žiakmi:
1. Vis, 2. Predkmih - zákmih, 3. Vis prednožmo, 4. Zhyb, 5. Vis vznesmo,
6. Vis strmhlav, 7. Zákmihom zoskok, 8. Prekotom vzad - zoskok do stoja
na zemi.
Príklad väzby a zostavy, obr. 17, 18

Obr. 17 Kmihanie
vo vise

Obr. 18 Zhyb - vis vznesmo - strmhlav - prekot vzad

Použitá a odporúčaná literatúra
1. PEREČINSKÁ, K. 2012. Metodické postupy vo výučbe športovej
gymnastiky. In Športový edukátor, Ročník V., č. 2/2012, s. 84 – 92.
ISSN 1337-7809.
2. STREŠKOVÁ, E. 2008. Gymnastika v školskej telesnej výchove a jej
perspektívy. In Studia Kinanthropologica, IX, 2008, (1), s. 173-176.
www.sgf.sk klik: Gymnastika pre všetkých.
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2.13 Športový aerobik – gymnastický aerobik
Úvod
Športový aerobik patrí medzi gymnastické športy. Cvičebným
obsahom sú aerobikové kroky a cvičebné tvary obťažnosti vykonávané
v nepretržitých,
plynule
spojených
väzbách
a kombináciách
na dynamickú hudbu. Pre žiakov, najmä dievčatá je motivujúci rytmus a
estetika tohto športu s pozitívnym vplyvom na emocionálnu a psychickú
stránku. Osvojovaním cvičebného obsahu v postojoch, sedoch,
podporoch, kľaku, ľahoch sa rozvíjajú pohybové schopnosti – sila,
rýchlosť, špeciálna vytrvalosť, pohyblivosť, koordinácia, vplýva sa
na odstraňovanie nervosvalovej nerovnováhy, podporuje správne držanie
tela. Pri dodržiavaní didaktických zásad a postupov je tato športová
aktivita vhodná pre každú vekovú kategóriu. Pohybovým výkonom je
zostava s dĺžkou 1min. 15sek., s toleranciou +/-5 sek. V zostave je
potrebná vyváženosť medzi cvičeniami v nízkych a vysokých polohách,
aerobikovými väzbami a cvičebnými tvarmi obťažnosti a využitie
cvičebného priestoru. Aerobikové kroky sa spájajú do väzieb na párne
počítacie doby (4 doby, 8 dôb). Kombinácie krokov nízkeho a vysokého
aerobiku (low impact, hi impact) sú zosúladené s pohybom paží
cez rôzne polohy v rytmicky súvislých sekvenciách. Vo vykonávaní
pohybového celku (zostavy) sa kladie dôraz na „umelecký prejav,
technické predvedenie, obťažnosť“.
V školskej telesnej a športovej výchove sa prispôsobí výber
aerobikových krokov, cvičebných tvarov, dĺžka zostavy, rýchlosť
hudobnej predlohy (130-135 BPM) zvládnutiu pohybovej a psychickej
vyspelosti žiakov.
Vedomosti žiaka
Vie o význame a funkčnosti cvičení športovej gymnastiky.
Vie vymenovať cvičebný obsah a disciplíny športového aerobiku.
Vie pomenovať základné aerobikové kroky a cvičebné tvary obťažnosti.
Vie akcentovať pohyb na prízvučné a neprízvučné doby.
Vie o pohybe po priestore - diagonála, priamka, oblúk, kruh, iné.
Vie zhodnotiť správnu techniku aerobikových krokov a cvičebných tvarov.
Vie používať prípravné a imitačné cvičenia v osvojovaní cvičení.
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Disciplíny športového (gymnastického) aerobiku:

Obr.1 - 2 Jednotlivkyne

Obr. 3 - 4 Jednotlivci

Obr.5 Zmiešané páry

Obr.6 - 7 Trojice (dievčatá, chlapci, zmiešané trojice)

Obr.8 - 10 Skupiny (dievčatá, chlapci, zmiešané skupiny)
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Schopnosti žiaka
-

Schopnosť sa prispôsobiť, udržať, meniť rytmus, tempo, dynamiku,
výraz.
Schopnosť frázovania pohybu podľa prízvučných a neprízvučných
dôb.
Schopnosť pozitívneho výrazového prejavu v cvičení.
Schopnosť pohybovej improvizácie na osem počítacích dôb a hudbu.

Obsah pohybových činností
1/ Základné aerobikové kroky, obr. 11 - 17








Chôdza - March
Beh - Jog
Poskoky so skrčením zánožmo a prednožením dole – Skip
Prednožiť pokrčmo - Knee Lift
Prednožiť; prednožiť povyše; prednožiť hore – Kick
Stoj spojný- poskok do podrepu rozkročmo,späť - Jack
Stoja spojný - výpad vpred / bokom a späť – Lunge

Základné aerobikové kroky (Code of Points of, 2013)

Obr.11

March;

Obr.12

Jog

Obr.13 Skip

Obr.14 Knee lift

a iné aerobikové kroky

Obr.15 Kick

Obr.16 Jack

Obr.17 Lunge

2/ Skupiny cvičebných tvarov obťažnosti, obr. 18 - 28
A/ Dynamická sila
- kľuk vo vzpore ležmo (1.d. kľuk, 2. D. vzpor), rôzne variácie kľukov,
obr.18, 19.
B/ Statická sila, s 2 sek. výdržou
- váha kľukom skrčmo opora nôh o ramená, obr.20; prednos
vo vzpore, obr. 21
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C/ Skoky - odrazom obojnožne, jednonožne
- skok skrčiť prednožmo, obr. 22; - čelne roznožiť; - bočne roznožiť.
- skok s obratom o 180° a viacej stupňov, obr. 23
- skok striedavonožne (nožnice), obr. 24; diaľkový skok.
D/ Rovnováha a rozsah pohybu
- sed roznožmo, predklon, obr. 25; sed s čelným (bočným)
roznožením, obr. 26
- obrat jednonožne o 360° a viac stupňov, voľnú nohu skrčiť
prednožmo, obr. 28
2/ Cvičebné tvary obťažnosti - príklady pre školskú TaŠV, obr. 18 –27 .

A - Obr.18 Kľuk vo vzpore ležmo

B - Obr.20 Váha kľukom,
opora nôh o ramená

C - Obr.22 Skok skrčiť
prednožmo

Obr. 19 Kľuk vo
vzpore kľačmo

Obr.21 Prednos roznožmo, znožmo vo vzpore

Obr.23. Skok
s obratom

D - Obr. 25, 26 Sedy roznožmo

Obr.24 Skok prednožmo strižný

Obr.27 Sed, roznožiť prednožmo
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Obr.28 Obrat jednonožne

 Zakázané je veľké prehnutie v chrbtici, hádzanie cvičenca, výdrže
v stojkách.
Didaktické zásady a postupy
Zásada názornosti
predstava o aerobikových krokoch, cvičebných tvaroch priamou
ukážkou alebo nepriamou ukážkou
- obrázok, DVD.
 Zásada systematičnosti
- logicky usporiadať učivo,
- zadať pohybové úlohy žiakom jednotlivo, v skupinách,
- pravidelné vykonávanie pohybovej aktivity.
 Zásada primeranosti
- výber obsahu, metód, foriem v závislosti od schopností žiakov.
Primeraná náročnosť aerobikových pohybov a cvičebných tvarov.


-

Metodické postupy:
1. nácvik aerobikového pohybu na párne počítacie doby – osobitne
nohy, paže;
2. spájanie pohybov do aerobikového celku, väzieb;
3. nácvik cvičebných tvarov (prípravné, imitačné pohyby);
4. kombinácie aerobikových pohybov a väzieb s cvičebnými tvarmi.
Zostava.

Použitá a odporúčaná literatúra
1. Code of Points of Aerobic Gymnastics 2013 – 2016. The FIG
Executive Committee 2013.
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2.14 Team gym
Úvod
TeamGym je gymnastický šport kolektívneho zamerania v troch
disciplínach - pohybovej skladbe, akrobacii a na malej trampolíne,
ktorých základom je cvičebný obsah športovej gymnastiky. Podstatou
(filozofiou) teamgymu je súdržná atmosféra dvanásťčlenného družstva.
Tento šport odporúčame vyučovať v rámci výberového tematického celku
v telesnej a športovej výchove na základných školách, pretože je
atraktívny pre žiakov i pedagógov pre interakčné vzťahy medzi
cvičiacimi. V oficiálnej súťaži cvičí dvanásť pretekárov v pohybovej
skladbe, šesť na akrobacii a na trampolínke. Výsledok družstva
zodpovedá súčtu bodov zo všetkých disciplín.
Vyučujúci môže voliť rôzny počet žiakov cvičiacich v jednotlivých
disciplínach.
Vedomosti žiaka
Vie vymenovať disciplíny teamgymu a ich základný cvičebný obsah.
Vie vybrať cvičebné tvary, zostaviť cvičebné väzby, akrobatické rady.
Vie počítať rytmické doby v súlade s pohybom.
Vie o priamej taktilnej pomoci a záchrane pri gymnastickom cvičení.
Vie posúdiť chyby v súčinnosti družstva, technike cvičení, držaní tela,
rozsahu pohybu, súladu cvičení s hudbou.
Vie reálne zhodnotiť vlastný výkon.
Vie zvoliť aspoň tri útvary a prechody po priestore.
Má poznatky z organizácie a bezpečnosti cvičenia.
Schopnosti a zručnosti žiaka






Statická silová schopnosť - optimálne spevnenie svalov
pri vykonávaní - cvičení v polohách ľahu, podporoch, sede, kľaku,
postojoch.
Dynamická silová schopnosť vo vykonávaní - cvičebných tvarov
a lokomočných pohybov v pohybovej skladbe, akrobacii, na malej
trampolíne (odrazovom mostíku).
Kĺbová pohyblivosť a elasticita svalov v adekvátnom rozsahu pohybu
v ramenných, bedrových kĺboch, chrbtice - premety, sedy roznožmo,
- noženia.
Priestorová a časová orientácia - v cvičení na akrobacii, malej
trampolíne (odrazovom mostíku) a v pohybovej skladbe.
Schopnosť tvorby väzieb a jednoduchých zostáv zo zadaných cvičebných tvarov, chôdze, behu, poskokov, prísunných,
premenných, valčíkových krokov.

Team gym






243

Schopnosť pohybovej pamäti vo vykonávaní - väzieb, kombináciách
cvičení.
Schopnosť prispôsobiť sa, udržať a meniť tempo, rytmus a dynamiku
pohybu.
Schopnosť pohybovej improvizácie na hudobnú predlohu.
Schopnosť osvojiť si gymnastické činnosti tak, že vykoná akrobatické cvičenia v radách, skoky z odrazového náradia
a cvičenia v spoločnej skladbe.

Obsah pohybových činností
TeamGym sa skladá z troch rôznych disciplín:
Akrobacia – na akrobatickom páse dĺžky 14 m a šírky 2 m alebo
žinenkách poukladaných za sebou cvičí oficiálne šesť cvičencov.
Cvičebný obsah tvoria tri akrobatické rady, ktoré sú zložené minimálne
z troch akrobatických cvičebných tvarov. Každý akrobatický rad
vykonávajú žiaci nadväzne po sebe s malými vzdialenosťami medzi
sebou. Cvičebným obsahom akrobatických rád sú:
1. akrobatické tvary vpred;
2. akrobatické tvary vzad;
3. akrobatické tvary vpred a vzad.
Malá trampolína (môže v TaŠV nahradiť odrazový mostík), preskokové
náradie a pre bezpečnosť sú potrebné minimálne 3 žinenky na doskok.
Cvičebný obsah tvoria rôzne skoky z odrazového náradia a preskoky
cez - kozu, debnu, koňa, stôl podľa pohybovej vyspelosti žiaka.
V oficiálnej súťaži preteká šesť cvičiacich, ktorí vykonávajú plynule za
sebou skoky v dvoch nástupoch, v treťom nástupe vykonajú preskok
ponad náradie.
Spoločná pohybová skladba – oficiálne cvičí 12 cvičencov na ploche
14 x 20 m, pokrytej kobercom, časový limit 2:30 – 3:00 minúty na hudbu.
V školskej telesnej výchove odporúčame prispôsobiť veľkosť priestoru a
časový limit podmienkam vyučovania a pohybovej vyspelosti žiakov.
V každej disciplíne môže cvičiť na hodinách telesnej a športovej výchovy
adekvátne ľubovoľný počet žiakov.
Disciplíny TeamGymu, obr. 9 - 12

Obr. 9 Pohybová skladba

Obr. 10 Akrobacia

Obr. 12 Trampolínka
(Mostík)
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METODIKA CVIČENIA
 Postupné zadávanie úloh žiakom na jednotlivých disciplínach TeamGymu.
 Vysvetlenie správnej prípravy náradia a pohybovej činnosti, ktoré riešia žiaci.
 Metodické listy s odkazom na normu správneho vykonania cvičenia.
 Osvojovanie cvičebných tvarov, rád, pohybovej skladby zodpovedá
vyspelosti žiakov a je primerané ich telesnému stavu a pohybovej
výkonnosti, pohlaviu.
POPIS CVIČENÍ V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍNACH
Akrobacia - príklady 3 rôznych akrobatických radov pre TaŠV, obr. 1 - 3.
1/ Akrobatický rad vpred, obr. 1:

spojite

spojite

Obr.1 Kotúľ vpred do vzporu stojmo roznožmo - kotúľ vpred do drepu stojka na rukách.
2/ Akrobatický rad vzad, obr. 2:

spojite

spojite

Obr.2 Sed roznožmo, kotúľ vzad - kotúľ vzad do vzporu drepmo - stojka
na lopatkách, stoj.
3/ Akrobatický rad zmiešaný (rôzne poradie akrobatických tvarov), obr.3

spojite

Obr.3 Zo stoja, kotúľ vpred - premet bokom s obratom o 90° - drepom
kotúľ vzad do stoja.
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Malá trampolína (odrazový mostík) - skoky odrazom znožmo,
u vyspelejších žiakov saltá. V troch rôznych sériách sa vykonajú skoky
a preskok za sprievodu hudby. Záchrana pri cvičení na trampolíne je
povinná. Kvôli bezpečnosti je povolené držanie malej trampolíny 2
osobami (žiaci / učiteľ).
Príklady skokov a preskokov pre telesnú a športovú výchovu (TaŠV):
1.

Obr.4 Z rozbehu odrazom - skok znožmo, vzpažiť - doskok, predpažiť / vzpažiť
von.

2.

alebo

Obr.5 Z rozbehu odrazom – skok skrčmo, ... skok roznožmo čelne (roznožiť
prednožmo)

3.

alebo

Obr. 6 Odbočka

alebo

Obr. 8 Roznožka

Obr. 7 Skrčka
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Pohybová skladba zostavená do spoločnej kompozície obsahuje, obr.9
- 12:
1. gymnastické cvičenia - skoky, obraty, rovnováhové cvičenie;
2. akrobatické cvičebné tvary - kotúle, stojky, premety, saltá;
3. lokomočné pohyby - chôdza, beh, tanečné kroky (prísunný,
premenný, valčíkový) podľa charakteru hudby v rôznych útvaroch a
prechodoch po priestore.
Použitá a odporúčaná literatúra
1. www.sgf.sk: Gymnastika pre všetkých.
2. gymnastika.cstv.cz : TeamGym.
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