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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na začleňování prvků Tv a ZTv do všeobecně 

vzdělávacích předmětů. V souvislosti se začleňováním pohybu využít též i různých 

prostorů školy při výuce. Cílem teoretické části je vysvětlit pojmy související 

s pohybem, dítětem mladšího školního věku, tělesnou výchovou a zdravotní tělesnou 

výchovou. Z tohoto pohledu se ve výzkumu zaměřuji na děti zdravé a s poruchami 

hybného systému nebo vnitřních oslabení, ale také na děti s poruchami učení. 

V příloze je metodický zásobník různých cviků pro děti během vyučování i 

o přestávkách s využitím různých prostorů a pomůcek či nářadí. Dále jsou v příloze 

fotografie různého nářadí, které se dá postavit do školních a mimoškolních prostor a 

fotografie dětí při cvičení. Děti samy hodnotily tato cvičení, jejich hodnocení je opět 

v příloze. 

Annotation 

The aim of my master thesis is an incorporation of elements of Physical 

Education and Health Physical Education into regular subjects. It includes utilization of 

different areas of a school building during teaching. The purpose of a theoretical part is 

to explain concepts related to movement, children of elementary school age, Physical 

Education and Health Physical Education. Therefore in my research I focused besides 

healthy children on also children with movement disorder, and children with study 

problems. 

In attachment you can find a methodical stack of different exercises for children 

during teaching and during breaks as well as with usage of different areas and tools. 

Moreover it includes pictures of children doing exercises and pictures of different 

exercisers which can be placed inside or outside of a school building. Last part is an 

evaluation of these exercises by children themselves. 
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Úvod 

Ve své diplomové práci se zabývám začleňováním prvků tělesné výchovy a 

zdravotní tělesné výchovy. Je nutné si uvědomit, že v dnešní době převládá 

hypokinetický styl života. Díky tomu pak dochází к různým poruchám svalového 

aparátu a v nitřních systémů těla. 

Škola by měla přispět k tomu, aby děti více sportovaly nebo cvičily. Učitelé by 

se měli podílet na vzbuzování a prohlubování kladného vztahu к pohybu a ke sportu, a 

tím působit na pohybový režim dítěte i mimo školu. U dětí je třeba vzbudit zájem o 

pohyb a to může být spojeno s vyučováním. Děti si tak i některé látky z učiva lépe 

zapamatují a nebo se cvičením uvolní a připraví se na další výuku. 

Škola má mnoho prostor, kde se děti mohou učit a nebo je využívat jen ke cvičení. Pro 

děti by to tak bylo zajímavější a pestřejší. 

Zajímám se o začleňování různých pohybových aktivit učiteli. Zda učitelé vůbec 

nějaké aktivity spojené s pohybem používají a zda si uvědomují, že pohyb pomáhá 

nejen zdravým dětem ale i dětem s poruchami hybného systému nebo vnitřních systémů 

těla, ale také s poruchami učení. Těchto dětí v souvislosti s hektickým a stresovým 

způsobem života velmi přibývá a je třeba těmto dětem pomoci. Všechny děti potřebují 

dostatek pohybu a nesmí jim být bráněno. Pohyb pomáhá koordinaci pohybů a 

aktivování správných center mozku. 
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1. Pohyb 

Pohyb, со je to pohyb? Je všude kolem nás i v nás. Veškerá hmota na Zemi se 

nějakým způsobem pohybuje. U lidí a zvířat je pohyb důležitý. Kdyby u nich nebylo 

pohybu, nebyla by potrava, nebyl by život. Už v době pravěku člověk pochopil, jak se 

uživit. Pochopil, že musí něco dělat, tedy se pohybovat. Člověk byl к pohybu stvořen. 

Pohyb pro člověka znamená život. Aby získal potravu, musel se naučit lovit, sbírat 

bobule a k tomu bezprostředně patří pohyb. Postupně se tak člověk vyvíjel až do dnešní 

podoby. Získával zkušenosti a „rostl". Pohyb je stále na prvním místě. Sice si už 

potravu nelovíme, ale stále se pohybujeme. 

Pohybem regenerujeme, ale také je nutný pro práci a samozřejmě pro život jako 

takový. Chodíme, běháme a děláme i jiné lokomoční a manipulační pohyby. Pohyb 

člověka je velmi důležitý. Pohybem působíme na naše zdraví, na naší duševní, sociální 

a emoční pohodu. Pohyby vnímáme celým tělem, všemi smysly a také při nich cítíme 

různé emoce radosti, smutku, strachu, vzrušení a nebo třeba bolesti. Pohyby tvoří 

kulturní bohatství, hodnoty člověka. 

1.1. Pohyb - složky pohybu 

U každého pohybu můžeme rozlišovat jednotlivé složky: statickou, dynamickou, 

dechovou a relaxační. Statická složka působí proti gravitaci při každé činnosti 

vycházející z různé polohy. Do dynamické složky patří práce svalů a jejich spolupráce 

na pohybovém stereotypu. V dechové je důležitý přístup kyslíku pro správný přísun 

energetických zdrojů v pracujících svalech. Relaxační složka je závěrečná, kdy se jedná 

o odpočinek svalů, jejich uvolnění a přípravu na další práci. Je nutné vytvořit harmonii 

všech složek a tím vytvořit kvalitní a správné pohybové stereotypy zaručující 

ekonomizaci pohybu. Jakmile dojde к souladu jednotlivých složek pohybu, pak jde o 

automatizaci a tedy i vytvoření paměťové stopy. 

1.1.2. Pohyb a zdraví 

Pohybové aktivity působí na zdraví člověka. Zdravý člověk znamená být zdravý 

fyzicky, psychicky, sociálně i emočně. Je to komplex čtyř oblastí, které nelze oddělovat. 

Pohybovými aktivitami působíme na všechny tyto oblasti zdraví. Vztah dětí 
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к pohybovým aktivitám nejvíce ovlivňuje rodina v předškolním věku. Dítě pak přichází 

do školy již s určitými zkušenostmi, zážitky a učitelé tyto poznatky podporují a formují. 

Rodina má výsadní postavení. Pokud rodina nepovede dítě ke zdravému způsobu života, 

tedy i к pohybovým aktivitám, škola má velmi těžké postavení. 

Pohybová činnost je jedním z nejdůležitějších prostředků к prevenci zdraví, 

zejména srdečních a respiračních onemocnění, obezity a poruch pohybového aparátu. К 

dalším prostředkům prevence zdraví patří zdravá výživa a zdravý životní styl. 

Pohybové aktivity podporují nejen fyzické zdraví, ale také psychickou relaxaci a 

regeneraci. Dalším kladným prvkem pohybu je socializace dětí, mladých a dospělých 

lidí. Socializace je nutná к poznávání skupin, seznámení, к duševní pohodě z hlediska 

vytvoření své identity a svého místa ve skupině. Pohybové aktivity jsou tedy vhodnou 

náplní volného času, sblížení a poznání a vytváření kolektivu. 

Kosterní svaly lze zatěžovat cvičením v jakémkoliv věku. Je nutné ale vybírat 

jakým druhem cvičení a jakým sportem, aby nedocházelo к poruchám nebo ve stáří 

к bolestem kloubů. Znehodnocená svalová vlákna nelze plně obnovit. Klouby svým 

tvarováním a uspořádáním umožňují společně se svaly lokomoci, tedy pohyb 

к překonání vzdálenosti. V této činnosti jsou svaly aktivní a klouby patří mezi pasivní. 

Celý tento proces pohybu řídí nervová soustava z periférie až к centru nervové 

soustavy. Pohybový režim může udržovat dobrý stav kloubů. Je třeba dbát na míru 

pohybu a dobrý stav svalstva, které má čelit přetěžování kloubů. Pohyb se projevuje i na 

stavu vnitřních orgánů. Dochází к lepšímu prokrvení a vitalitě všech tkání. Srdce 

zlepšuje svou práci a zvyšuje se kapacita plic. Pohybová aktivita má zřejmě vliv i na 

imunitní systém. Globální udržování svalstva, obratnosti a vytrvalosti čelí nástupu 

projevů stáří. Udržují tak i mít stále tendenci к pohybu v jakékoliv podobě. 

1.2. Pohyb v ontogenetickém vývoji člověka 

Pohyb se aktivně podílí na ontogenezi člověka. Pohybové aktivity se promítají 

do fyzické výkonnosti, růstového procesu, vývoje kognitivních procesů a schopnosti 

podávat další výkony jak ve zdraví tak i v nemoci. Pohybové podněty a sportovní 

činnosti patří mezi nutnosti patřící především do období dětství a mládí. Jsou to totiž 

důležité faktory utváření, usměrňování a podněcování vývoje dětí. Zároveň nám 
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pomáhají ke kontrole průběhu dynamického procesu růstu a vývoje v dětství, kdy 

dochází к mnoha změnám. 

U malých dětí, kterým ještě chybí abstraktní myšlení, je konkrétní fyzický pohyb 

jedinou možností aktivace myšlení. Z tohoto důvodu je nutné pohyb zařazovat do 

režimu dne či týdne, systematicky a cíleně tyto pohyby pozorovat a zároveň analyzovat. 

V embryonálním vývoji se setkáváme s pohybem jen ve formě ovlivnění 

pohybem matky. To je většinou pozitivní, ale občas může na plod působit negativně. 

K tomu dochází při maximální zátěži a přeceňování sil matky nebo při mechanickém 

působení na plod. Pohybová aktivita matky je ale nutnou potřebou pro vývoj nového 

života. 

Po narození dítěte se projevují reflexní činnosti a pohyby, jenž nejsou žádnými 

způsoby řízeny. V kojeneckém věku se pohyb podílí na utváření tvaru těla. Pohyb těla 

vyjadřuje stupeň zrání organizmu. V období batolete dítě pomalu ovládne chůzi a 

začnou se projevovat i jiné lokomoční pohyby. Jejich spontánní aktivita se musí 

propojovat s řízenou. Děti v tomto věku rády napodobují, a proto by si s nimi měli hrát 

dospělé nebo jejich rodiče. Těmito hrami se děti učí pohybům, rytmům a veršům. 

V tomto období dítě prožívá den ve velmi dynamické pohybové aktivitě. 

V předškolním věku dochází к rychlému střídání různých forem pohybu. Děti 

mají rády více dynamické pohybové aktivity než statické. Činnosti musí být krátkodobé, 

motivační, zajímavé a pestré, myšlení se spojuje s pohybem a pomalu se projevuje 

v hodnotách i výkonnost. 

V mladším školním věku je pro dítě charakteristický intenzivní růst do výšky. 

Svaly, kostra a ostatní orgány sílí. „Vývoj motoriky je závislý na funkci centrální 

nervové soustavy, na osifikaci kostí a na výkonnosti svalového aparátu. Zvyšuje se 

přesnost a rychlost pohybů. Pohyb při různých sportech a pohybových hrách je jednou 

ze základních potřeb dětí tohoto věku a v zájmu zdravého tělesného a duševního vývoje 

dítěte je nutné tuto potřebu uspokojovat." Trpišovská (2004, s.45 - 46) 
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1.2.1. Motorika 

„Z hlediska charakteru pohybu můžeme motoriku rozčlenit na lokomoční, 

nelokomoční a manipulační." Dvořáková (2006, s.21) Lokomoce je základem pro 

přesouvání těla v prostoru různými způsoby. Nelokomoční pohyby jsou takové, kdy tělo 

zůstává na místě a cvičí. Do manipulačních dovedností patří takové dovednosti, kde se 

používají pomůcky. Tyto pomůcky mohou být různé, může to být sportovní náčiní, ale 

třeba i předměty denní potřeby či netradiční předměty. Tyto pomůcky můžeme ovládat 

rukama, nohama i jinými částmi těla. Patří sem ale i takové dovednosti, kdy využíváme 

jednu pomůcku pro ovládání druhé, jako je např. tenis, kdy raketou odpalujeme míček. 

Do lokomočních pohybů řadíme potřebné návyky každodenního života. Patří 

mezi ně: chůze, běh, přelézání, lezení, házení atd. „Tyto pohybové dovednosti jsou 

považovány za fylogenetický vytvořené modely, které si děti spontánně osvojují. 

V tělesné výchově se těmto motorickým dovednostem učitelé nevěnují." Dvořáková 

(2006, s.lO) Pak ale může dojít ke špatné koordinaci pohybů, a to i při psaní či čtení. 

Každá vývojová etapa má své nezastupitelné místo. Proto by děti neměly žádnou z nich 

přeskočit. 

1.2.2. Dítě a pohyb 

Je dobré dětem vytvářet takové podmínky, aby byly podněcovány к pohybovým 

aktivitám postupně dle vývoje. „V pohybových aktivitách nejmenších dětí se, pokud 

netrénují sport, nejedná o specifická cvičení atletická, gymnastická, herní. Naopak je 

třeba v práci s dětmi, a tedy i v případě učitelů pro předškolní a mladší školní věk, 

zaměřit pozornost к elementární pohybové úrovni a kultivovat její kvalitní stránku 

z těchto hledisek: kvality pohybu a jeho řízení, vnímání prostoru a orientace v něm, 

intenzity pohybu, vnímání a vytváření vztahů." Dvořáková (2006, s.10 - 11) 

Děti mají vysokou míru potřeby pohybu. V jejich mozkové činnosti jsou více 

vzruchy, jenž převažují nad útlumy. Děti reagují pohybem, nedočkavostí, netrpělivostí a 

chtějí stále něco dělat. Pohybovat se a měnit aktivity. Problémem aleje, že v řadě těchto 

případů jsou tyto způsoby dětského chování potrestány. Musíme si uvědomit, že člověk 

byl stvořen к pohybu, a proto mu nesmíme v pohybu bránit. Bránění pohybu může vést 

к mentálním vadám а к špatnému vývoji dětí. 
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1.2.3. Pohyb ve škole 

Když se narodí dítě, je odkázáno na rodiče. Jeho pohyby jsou částečně řízeny 

centrální nervovou soustavou a částečně jsou reflexní povahy. Teprve po čase dítě 

začíná ovládat všechny své pohyby. Pohyby jsou různé, mohou být pracovní, běžného 

života, branné, umělecké a nebo opakované záměrné motorické činnosti jako jsou 

tělesná cvičení. Tělesná cvičení pomáhají к zlepšení životního stylu a zároveň к 

zlepšení kvality života. 

V dnešní společnosti převládá hypokinetický životní styl, ale v zájmu dětí by 

škola měla přispět pohybovou činností v rámci režimu dne větší intenzitou pohybu než 

jen dvě až tři hodiny TV týdně pro jejich zvýšení motivace. S hypokinetickým životním 

stylem roste obezita, lenost a nezájem cokoliv dělat. Děti by nejraději ležely, hrály si na 

počítači, ale pohybu se dost dětí ve svém volném čase vyhýbá. Je vhodné přesvědčit 

rodiče a jejich děti к pohybu, к jeho nutnosti a samozřejmě je vést ke kladnému zájmu o 

sport. Děti i rodiče by měly mít kladný vtah к pohybu a ten stále rozvíjet v různých 

situacích a v různých skupinách. Kdo má rád sport, má přátele a je plno legrace. 

V tomto by určitě pomohla spolupráce školy s rodinou v souvislosti s určitými 

sportovními dny, soutěžemi a nebo s krátkými pobyty v přírodě. Jak děti tak i rodiče 

mohou najít kladnou cestu ke sportu. Také se tím upevní jejich vztahy a samozřejmě i 

vztah ke škole. 

1.3. Pohybová příprava dětí 

Pro plnění budoucích pohybových úkolů je vhodné či nutné vytvořit u dětí 

širokou pohybovou základnu, a to vypěstováním a stabilizací kvalitních pohybových 

návyků. Čím jsou kvalitnější pohybové základy, tím vyšší výkonnost můžou děti 

v budoucnosti dosáhnout. Proto je nutné proces pohybového učení sledovat komplexně. 

Musíme tedy sledovat, jak rychle se jedinec učí a v jaké kvalitě. A samozřejmě bychom 

se měli zajímat, zda cvičení a různé pohybové dovednosti děti baví. 

Děti by si měly osvojovat různé pohybové dovednosti, protože čím je širší 

základna osvojených pohybových dovedností, tím vyšší je úroveň všestranné pohybové 

připravenosti. 
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Děti jsou tedy schopny zvládnout hodně konkrétních pohybových dovedností 

v bezpečné a stabilní podobě. Kritériem pro výběr pohybových dovedností by tedy měly 

být znalosti směrované к vytvoření všestranných stabilních pohybových předpokladů. 

Z těchto pohybových předpokladů se pak jednotlivé dovednosti profilují. Proto bychom 

se neměli až tak úplně řídit módními trendy, ty jsou samozřejmě pro zpestření výuky 

velmi zajímavé. 

Učitelé by měli učit jak rovinné pohyby (pohyby vpřed, vzad, vlevo, vpravo), 

tak učit i pohyby rotační (kotouly vpřed, vzad. obraty kolem výškové osy těla jako je 

např.přemet stranou). Měli by učit děti činnosti fázické, které jsou charakteristické 

dynamickými změnami rychlosti jednotlivých tělesných segmentů. Dalšími činnostmi 

by měly být činnosti tonické, pro které je podstatné zpevnění jednotlivých tělesných 

segmentů. (Krištofič 2006) 

1.3.1. Základní motorické schopnosti 

Rychlostní schopnost je schopnost provést daný pohybový úkol v co nejkratším 

časovém úseku. Rychlost má své důležité postavení v mnoha druzích pohybových 

činností, např. v pohybových hrách, v atletice a v v dalších cvičeních. 

Rychlost se dělí na reakční, akční a cyklickou. Nejvhodnější období pro rozvoj rychlosti 

je 7-14 let. Rychlost si děti nejlépe rozvíjí různými hrami, které mohou být zaměřené 

jen na určité druhy rychlosti. Děti si rychlost rozvíjí samozřejmě i v atletické disciplíně. 

Koordinační schopnosti se vyznačují pohybovou přesností, koordinační 

náročností pohybového úkolu v potřebném čase na jeho provedení. Obratnost se 

projevuje v pohybových činnostech a dovednostech, přičemž se zároveň rozvíjí. 

Nejlepší období pro jejich rozvíjení je u děvčat 7 - 11 let a u chlapců 7 - 1 2 let. 

Koordinační schopnosti můžeme u dětí rozvíjet rytmickým cvičením, hrami a 

gymnastickým cvičením. 

Síla se považuje za primární schopnost jedince, bez které nemůže provádět 

žádné motorické činnosti. Je to schopnost překonávat vnější odpor nebo sílu. 

Nejvhodnějším obdobím pro její rozvoj je u děvčat mezi 10. - 13. rokem a u chlapců 

mezi 13. - 15. rokem. Sílu děti rozvíjí průběžně v souvislosti s jinými činnostmi a 

především hrami. Až v senzitivním období se jedná o cílené rozvíjení síly. 
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Vytrvalost je schopnost odolávat únavě. Je to schopnost člověka vykonávat 

dlouhotrvající pohybovou činnost bez poklesu intenzity. Senzitivní období pro rozvoj 

této schopnosti je do 15 let života. Děti jsou vytrvalé, dovedou dlouho běhat, hrát si a 

zároveň tak rozvíjí ostatní schopnosti. 

Flexibilita charakterizuje rozsah kloubu. Ten závisí na napětí svalů a stavbě 

kloubu. Nerovnováha svalů může způsobit hypermobilitu nebo hypomobilitu. U 

hypermobilních děti neprotahujeme svaly. 

1.3.2. Pohybové učení 

Děti se v tělesné výchově učí pohybovým dovednostem. Tyto pohybové 

dovednosti se naučí v dynamickém procesu pohybového učení. Všechny pohybové 

aktivity, které je jedinec schopen zvládnout a opakovaně provádět jsou výsledkem 

tohoto procesu. Pohybové učení je změna v pohybovém výkonu dosažená praxí. 

Pohybové učení nám již podle názvu říká, že se jedná o učení, tedy zapojení mozku. A 

pohyb je tedy zapojení svalů. Tento proces vytváření pohybových návyků je ovlivňován 

centrální nervovou soustavou. Na základě řídících a poznávacích procesů je duševní a 

fyzická činnost dítěte zapojována do výkonu. Jejím výsledkem je pohybová inteligence. 

Ta se projevuje kvalitou a šíří osvojených pohybových dovedností. Vnímání pohybu 

limituje centrální nervová soustava, respektive řídící programy, které ovlivňují motoriku 

a způsob jakým probíhá pohybová výchova. 

Od počátku života se učíme pohybovým stereotypům, zejména chůzi, běhu. 

Později se učíme specifickým pohybovým dovednostem, které se označují jako 

pohybové dovednosti. 

Pohybovým učením dosáhneme výsledku na základě opakování činnosti stejně 

jako opakování učiva matematiky, českého jazyka a dalších předmětů. Jako všechny 

jednotlivé úkoly učiva, má i pohybové učení jednotlivé fáze - seznámení, nácvik, 

provedení, opakování. 

Pohybové učení by mělo respektovat pohybové vzory, které jsou geneticky dané. 

Na jejich základě je třeba vytvořit a stabilizovat pohybové stereotypy jako pilíře 

motoriky. To znamená naučit děti běhat, skákat, ručkovat, viset. V procesu učení pak 

tyto pohybové stereotypy, zautomatizované pohybové dovednosti, umožňují soustředit 
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se více na techniku nové pohybové dovednosti. To jak dítě splnilo úkol je na prvním 

místě. Představuje nám určité nedostatky v řídících centrech. Technicky korektně 

provedený pohyb, který není z různých důvodů dotažen, je přínosnější než špatnou 

technikou dosažená výsledná poloha. 

V průběhu procesu dochází ke změnám v centrální nervové soustavě, a to ke 

změnám psychickým jako jsou rychlé rozhodování, odstranění strachu, tak i ke změnám 

svalovým. Je nutné respektovat individuální zvláštnosti dětí. Ve smyslu psychických 

předpokladů můžeme rozdělit děti i dospělé na čtyři vyhraněné typy temperamentu -

melancholik, sangvinik, cholerik a flegmatik. Každý typ potřebuje jiné vedení. Typová 

rozdílnost osobností se promítá i v procesu pohybového učení a průběhu fyziologických 

funkcí. 

Cílem pohybového učení je osvojit si pohybovou dovednost. To znamená, že 

jedinec dosahuje cíle s maximální jistotou v minimálním čase a s minimem potřebné 

energie. (Krištofič 2006) 

1.3.3. Pohybový rytmus 

Pro správné provedení pohybových dovedností je důležitý pohybový rytmus. 

Pohybový rytmus není charakteristický pouze pro cyklické činnosti, jako jsou jízda na 

kole a běh, ale můžeme ho nalézt v každé pohybové činnosti. Je předpokladem pro 

včasné osvojení pohybové dovednosti ve stabilní podobě. Pohybový rytmus dětem 

udává, kdy a co mají dělat, jaký pohyb zrovna provést. Když dětem pohyb ukážeme a 

vysvětlíme, tak jim to pomůže к představě o pohybu a o jeho rytmu. Děti dělají často 

chyby v časování jednotlivých fází pohybu, proto je vhodné s dětmi rytmus nejprve 

vytleskat, hudebním doprovodem předvést nebo jinak jim podávat informace o časování 

akce jednotlivých fází pohybu. 

Obsah pohybového učení by měl být co nejpestřejší. Pohybovou jednostranností 

může dojít к utlumení některých charakteristik pohybu, např. při velkém důrazu na 

držení těla může dojít к utlumení dynamiky pohybu. Je vhodné učit novou dovednost 

samostatně nebo ve vazbě s jinými. Proto je žádoucí nejprve zopakovat již osvojené 

dovednosti, pak učit nebo procvičovat novou dovednost a postupně vést děti ke 

spojování dovedností. Tak aby děti byly schopné provést konkrétní dovednost a na ni 

plynule navázat. 
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2. Dítě mladšího školního věku 

Jedná se o vývojovou etapu mezi šestým až desátým nebo jedenáctým rokem 

života. Začátek tohoto období je důležitým mezníkem v životě, jde o vstup do školy. 

Tím se zásadně mění život dětí a nejen jejich ale i jejich rodin. Hlavní činností dětí již 

není hra, ale učení. Proto děti musí být dostatečně vyzrálé, připravené i způsobilé ke 

školní docházce. Dítě je vystaveno vyšší zátěži psychické i fyzické. 

V tomto období nastává intenzivní růst do výšky. Stále se vyvíjí motorika. Zvyšuje se 

přesnost a rychlost pohybů. Děti musí zkoordinovat pohyby ruky a očí, což je třeba 

především u psaní. 

Vnímání dětí se stává přesnější a bohatší, protože děti získávají více zkušeností. 

Škola vyžaduje po dětech, aby se soustředily na učení. Je to ale velmi těžké, protože 

děti vydrží být pozorné jen velmi malou chvíli, tedy 5-10 minut. Proto je třeba střídat 

často činnosti. 

V tomto období dochází к rozšíření sociálních kontaktů a vztahů spolu 

s rozvojem myšlení. Skupina často ovlivňuje chování, individuální pohybové aktivity a 

sebehodnocení. Problémové je období dospívání, jeho počátek je souvisí s růstovou a 

vývojovou akcelerací. Spadá na 1. stupeň ZŠ do období 9. - 10. roku u dívek, o něco 

později u chlapců. (Dvořáková 2000) 

Rozvoj psychomotoriky 

Vychází z pojetí člověka a jeho propojení tělesné, psychické a sociální oblasti 

s materiálním a sociálním okolím. Jde o výchovu pohybem. Osobnost dětí se vyvíjí 

pomocí motorických činností v procesu učení se. Motorické aktivity jsou řízeny CNS, 

jsou tedy projevem psychických funkcí. Do této oblasti se zařazuje vnímání, myšlení, 

pozornost, paměť a představivost. Psychomotorické hry jsou vhodné pro vedení dětí 

s různými poruchami. Pomocí speciálních cvičení se posilují psychické funkce 

osobnosti a její motorické učení. 
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2.1. Poruchy a oslabení dítěte mladšího školního věku 

2.1.1. Poruchy uěení 

Poruchy nervové soustavy dávají příěiny vzniku poruch učení. Na základě 

odlišné stavby a funkce nervové soustavy probíhá odlišný vývoj kognitivních funkcí. 

U dětí s poruchami učení se často objevují různě velké odchylky ve vývoji 

těchto funkcí. Dochází к rozdílům ve vývoji řeči, sluchové a zrakové percepce, 

v orientaci v čase, v rozhodování či plánování, к poruchám paměti a koncentraci 

pozornosti. Děti mají problémy též s pravo-levou a prostorovou orientací. Je třeba 

rozlišovat poruchy koncentrace a rychlý nástup únavy žáka. Ta může být způsobena 

mnoha příčinami, různými drobnými obtížemi, které ho v průběhu dne potkají při práci 

s textem nebo při úkolech vyžadující pohybovou koordinaci a další dovednosti. 

Porucha koncentrace 

Porucha koncentrace se projevuje třemi způsoby. Žák se soustředí velmi dobře, 

ale jen krátce, pak pozornost upadá, žák se začíná vrtět a přestává pracovat. Druhý 

způsob se projevuje dlouhým připravováním učitele dětí na úkol. Učitel se stále ptá, zda 

úkolu rozumí, jestli ví, co mají dělat. Práci pak děti zahájí často až v době, kdy ostatní 

už mají úkol hotový. Třetím projevem je kombinace obou. Se žáky s poruchami učení 

se musí pracovat pomalu a trpělivě, ale to by se samozřejmě mělo se všemi dětmi. 

Pobízení dětí „pracujte, rychle, pospěšte si" u dětí jen vzbuzuje stres a nervozitu a ty 

nedovedou к porozumění úkolu a koncentraci. Vlivem krátkodobého nebo 

dlouhodobého působení vnějšího prostředí se může stavba i funkce mozku změnit. 

Dyslexie 

Dyslexie je porucha učení, při které je postižena rychlost, správnost, technika 

čtení a porozumění čtenému textu. U dyslexie jedinec při čtení aktivuje pravou i levou 

hemisféru a tím se stává rychleji unaveným. Zatímco běžný čtenář aktivuje jen malou 

část mozku k tomu určenou. Dědičností lze předpovídat, zda děti budou mít dyslexii 

nebo ne. Pokud se vyskytuje u rodičů, je to velká pravděpodobnost, je ale pozitivní 

práce rodičů s dětmi. Samy chápou, jak je pro ně práce složitá. Dyslexie je často 

spojena se syndromem ADHD. Hlavními projevy je porucha koncentrace pozornosti, 

hyperaktivita a impulzivita. Tyto projevy zhoršují žákův výkon, který odpovídá jeho 

intelektu. 

- 17-



Dysgrafie 

Dysgrafie je další poruchou učení, je to porucha písemného projevu. Děti píšou 

příliš malá nebo naopak velká písmena. Písemný projev je často obtížně čitelný až 

nečitelný. Na samotné psaní dítě vydá mnoho energie, potom již ale nemá dostatek sil 

na další aktivity spojené s psaním - pravopis, přemýšlení o obsahu textu. Mozeček se 

také podílí na vývoji pohybových dovedností, rovnováze a automatizaci pohybů i 

vědomostí. Proto je nutné pochopit, že tito jedinci potřebují velmi mnoho času 

к zautomatizování pohybových dovedností vědomostí. (Bartoňová 2003) 

2.1.2. Poruchy a oslabení hybného systému 

2.1.2.1. Správné držení těla 

Vzpřímené držení těla je individuální posturální program. Je výsledkem 

složitých reflexních dějů, tzv. posturálních reflexů. Tyto složité reflexy orientují tělo 

v prostoru, slouží к udržení polohy těla, tedy vzpřímeného postoje. Vlivem centrální 

nervové soustavy vzniká individuální posturální stereotyp. Jedná se o harmonicky 

vyvážené jednotlivé segmenty těla bez velké svalové práce. Posturální funkce probíhá 

v podvědomí a vnímáme ji pouze jako pocit jistoty. Korekce vadného držení těla není 

tedy snadná. Chceme-li napravit vadné držení těla, musíme změnit posturální režim a 

dostat ho jako program do podvědomí. To vyžaduje systematické dlouhodobé cvičení, 

které vede к nápravě. 

Správné držení těla je určováno především postavením pánve, hlavy a dolních 

končetin. Pánev má klíčový význam. Je indikátorem všech změn, které jsou poté vidět 

na páteři. Správné držení těla můžeme zjišťovat i ze správných poloh ramen, lopatek a 

brady. Váha těla spočívá na předních a vnějších částech chodidel. Páteř je esovitě 

zakřivená a vytváří krční a bederní lordózu a hrudní kyfózu. Správné zakřivení páteře 

viz. příloha č.4. Nejprve se u dětí vytváří krční lordóza. Fixace zakřivení páteře se 

stabilizuje mezi 6.-7. rokem, až teprve později se vytváří bederní lordóza. Proto je nutné 

děti nepřetěžovat z hlediska váhy své školní tašky, sportu a posilovat svaly, které 

zajišťují správné držení těla. 
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2.1.2.2. Vadné držení těla 

Žádné oslabení nelze chápat jako místní záležitost jednotlivých svalů, vždy 

postihuje celého člověka, jeho fyzické i psychické funkce. Porušení svalové rovnováhy 

se promítne do celého systému. U dětí dochází к vadnému držení těla především 

přetěžováním nebo naopak hypokinezí. Děti a především jejich rodiče jsou lákány 

к ranné sportovní specializaci, kdy nejsou často respektovány potřeby a senzitivní 

období dětí. Pak dochází к přetěžování. Druhou nejčastější příčinou je hypokineze. Děti 

málo sportují a svaly ochabují a zkracují se. Vytváří se nežádoucí reflexní vazby mezi 

partnerskými svaly s opačnou funkcí. 

Svaly se vzájemně ovlivňují a zastupují důležitou funkci při správném držení 

těla. Tyto svaly se nazývají antagonisté. Jsou to svaly opačného funkčního zaměření než 

agonisté, jež mají stejnou funkci. Antagonisté se vzájemně doplňují. Bez úpravy 

zkrácených svalů není možné vylepšit stav svalů ochablých a naopak. К rychlé orientaci 

posouzení těchto svalů mají význam břišní svaly, které dávají informaci o celém 

systému. Ochablé či zkrácené svaly ovlivňují postavení ostatních svalů, z tohoto důvodu 

se buduje nové držení těla a občas vznikají i bolesti, tedy i psychické problémy. Reakcí 

na bolest mění poloha těla. Svalový aparát se na tuto polohu adaptuje a plně se jí 

přizpůsobí. Tímto způsobem vzniká svalová nerovnováha a vznikají svalové 

dysbalance. 

Svaly tonické 

Svaly tonické se vyznačují vyšším klidovým a díky tomu daleko rychleji 

zapojují do pohybových programů. Často přebírají funkci svalů fázických. U těchto 

svalů dochází ke zkracování. Mezi tyto svaly patří: zdvihač hlavy, horní část 

trapézového svalu, velký prsní sval, vzpřimovač trupu a páteře, zdvihač lopatky, 

čtyřhranný sval bederní, bedrokyčlostehenní sval, přitahovače stehna, trojhlavý sval 

lýtkový. 

Svaly fázické 

Naopak svaly fázické mají tendenci к hypotonii. Vzhledem к této vlastnosti se 

svaly nedostatečně zapojují do pohybových programů, bývají utlumeny a zvětšují svoji 
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klidovou délku. Do této skupiny svalů patří: svaly kloněné, mezi lopatkové, břišní šikmé 

i příčné, velký, malý i střední sval hýžďový, čtyřhlavý sval stehenní. Při nedostatku 

pohybového zatížení může dojít к pokročilým změnám stavby svalů a vazivové 

přeměně. Při oslabení, které není příliš pokročilé, lze dosáhnout zlepšení silové funkce 

svalů a stavu svalových vláken. V tomto případě se ochablé svaly vracejí do původního 

stavu nebo do lepšího stavu lépe než svaly, které jsou zkrácené. 

2.1.2.3. Druhy vadného držení těla 

Vadné držení těla především registrujeme z postavení páteře a viditelných 

odchylek na ní. Tyto odchylky označujeme jako chabé držení, hyperkyfotické držení, 

hyperlordotické držení, plochá záda, skoliotické držení, vadné držení hlavy, ploché 

nohy, varózní a valgózní postavení kolenního kloubu. 

Tyto odchylky vznikají svalovou nerovnováhou antagonistů. Svalové dysbalance 

vznikají ve dvojicích svalů: ochablé dolní fixátory lopatek a zkrácené prsní svaly, 

ochablá dolní část trapézu a zkrácená horní část trapézu, ochablé ohybače hlavy a 

zkrácené natahovače šíje. Při výskytu dvou dysbalancí se tento stav nazývá horní 

zkřížený syndrom. Další dysbalance se vyskytují ve spodní části těla. Ochablé břišní 

svaly a zkrácené bederní svaly, ochablé hýžďové svaly a zkrácené ohybače kyčelního 

kloubu, ochablá vnitřní strana stehna a zevní strana stehna zkrácená. Pokud se 

vyskytnou tyto dysbalance ve spodní části těla, jedná se o dolní zkřížený syndrom. U 

dětí se vyskytuje zvětšená hrudní kyfóza nebo bederní lordóza. Často také dochází ke 

skoliotickému držení těla v souvislosti se špatným funkčním zatížením, např. špatné 

sezení, nošení těžkých školních tašek nebo jednostranná zátěž. Také je nutné dávat 

pozor na klenbu nožní, která nošením špatné obuvi často mizí. 

Chabé držení těla 

Vyznačuje se nižším napětím všech svalů v těle. 

Hyperkyfotické držení 

Pro tuto odchylku jsou charakteristická kulatá záda. Vzpřimovače trupu a dolní 

fixátory lopatek jsou ochablé, nemají dostatečnou sílu oproti prsním svalům. 
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Hyperlordotické držení těla 

Tuto odchylku v držení těla způsobují dysbalance v křížové oblasti mezi břišním 

a hýžďovým svalstvem, které bývají ochablé. Naopak zádové svaly v oblasti beder a 

flexory kyčelního kloubu bývají zkrácené. 

Skoliotické držení 

Skoliotické držení je charakteristické laterálním vybočením páteře. 

Plochá záda 

Tato odchylka v držení těla se vyznačuje nedostatečným zakřivením páteře. 

Ploché nohy, valgózní a varózní postavení kolenního kloubu 

Nedostatek posílení svalů klenby nožní mohou vést к jejímu vymizení. Valgózní 

a virózní nohy jsou charakteristické vybočením kolen dovnitř nebo vně. 

Hošková; Matoušová (2000, s.97 - 98) 

2.1.3. Poruchy a oslabení vnitřních systémů organismu 

Můžeme se setkat s různým onemocnění vnitřních systémů v těle. Mezi tato 

onemocnění nebo poruchy patří oslabení respiračního systému, kardiovaskulárního 

systému, nervové a psychické oslabení, metabolické poruchy a smyslová oslabení. 

U každých poruch a oslabení je třeba rozvíjet tělesnou zdatnost. Je nutné 

respektovat jednotlivá specifika těchto poruch při jejich ovlivňování. 

Oslabení kardiovaskulárního systému 

Pro toto oslabení jsou charakteristické vrozené nebo získané srdeční vady. 

Srdce dětí nepracuje příliš ekonomicky, při zátěži se zvyšuje frekvence, ale ne srdeční 

tepový objem. Když ještě navíc mají děti nějaké poruchy srdečního svalu, srdeční práce 

je o to více oslabená. Přiměřená námaha posiluje srdeční sval, zvětšení tepového 

objemu a snížení tepové frekvence. 

Metabolické poruchy 

Mezi metabolické poruchy patří diabetes mellitus I. a II. typu a obezita. Dnes je 

obezita velkým problémem. Jedním z faktorů, které ovlivňují vznik obezity je 

dědičnost. Závažnou příčinou je též překrmování kojenců a dětí do 3 let, kdy se zvyšuje 

množství tukových buněk, které se později zvětšují. Vysoký podíl tuku v dnešní 

společnosti vzniká především nedostatečnou fyzickou aktivitou a nesprávnou výživou. 
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Diabetes mellitus se dnes řadí mezi civilizační choroby. Rozlišujeme dva typy 

cukrovky. U dětí má dědičný ráz, jedná se o diabetes I.typu. Je to oslabení na celý 

život. Když je organismus oslaben z hlediska imunity, může se jednat o spouštěcí 

faktor. V organismu se přestane vytvářet inzulín a děti ho pak musí po celý život uměle 

dodávat. Pokud má někdo takový v rodině již problém, je nutné dbát na správnou stravu 

a dostatečný pohyb. 

Nervová a psychická oslabení 

Nervová soustava je vystavena mnohým negativním vlivům. Díky nedostatku 

pohybu, hádek rodičů nebo problémů ve škole s učením nebo s dětmi může dojít 

к různým psychickým nemocem jako jsou neurózy nebo psychózy. Při porodu může 

dojít к dalším poruchám к mentálním, smyslovým, epilepsii nebo к ochrnutí (DMO, 

následkem úrazů). 

Oslabení smyslů 

Smyslové orgány vnímají podněty z okolí. Díky nim vznikají pocity a vjemy. 

Činnost smyslových orgánů řídí CNS. Tyto smysly mohou mít poruchy vrozené či 

získané. U zraku může dojít ke krátkozrakosti, dalekozrakosti, zbytkům zraku, slepotě a 

dalších vad. Poruchy sluchu se dělí na dvě skupiny na nedoslýchavé a neslyšící. 

Můžeme se setkat s poruchami sluchu, které vznikly následkem chronického 

onemocnění. Prostředkem komunikace neslyšících je znaková řeč. (Kyralová; 

Matoušová 1995) Děti se učí všemu, mají jisté problémy, ale danými pomůckami a 

vlídným slovem a kontaktem se zdravými se dají léčit nebo zvládat. 
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2.2. Ovlivňování hybného systému 

2.2.1. Prevence a vyrovnávání svalových dysbalancí 

Při ovlivňování správného držení je dobré postupovat postupujeme metodicky 

prostřednictvím základních cvičebních poloh. Začínat od nejnižších horizontálních 

poloh. Jsou to polohy, kde není páteř zatížena - leh na zádech, na břiše a na boku. 

Postupně přecházet na cvičení ve vyšších polohách - turecký sed, sed přímý, klek 

sedmo, klek snožmo, stoj. Vzpřimovat páteř až do stoje. 

Základní polohy jsou důležité z hlediska pohybu, kdy jedinec udrží rovnováhu a 

může si lépe zafixovat správné a přirozené držení těla. Při pohybové práci je ale též 

nutná koordinace s dýcháním. Je nutné děti při cvičení často kontrolovat. Je lepší 

cvičení zastavit, zopakovat a předvést a pak pokračovat s dětmi. Jejich polohy a 

provedení musí být pro efektivitu přesné. 

Správně prováděná tělesná cvičení jsou prevencí nebo nápravou držení těla. Děti 

se tedy nejprve naučí zaujmout výchozí polohu, pak dochází к programování správných 

posturálních vztahů a později ke korekci při vychýlení ze základní polohy. 

Jako prevenci i nápravu špatného držení těla používáme vyrovnávací cvičení. 

Používáme tedy posilování a protahování antagonistů, relaxační cvičení a dechová 

cvičení. Všechny tyto prvky můžeme používat u jedinců oslabených hybného systému, 

ale i u oslabení vnitřních systémů. 

2.2.2. Ovlivňování vnitřních systémů organismu 

Oslabení respiračního systému 

Při tomto oslabení můžeme využívat dechová cvičení a podporovat především 

výdech. Dechovými cvičeními usnadníme vhodný typ dýchání. Uvolníme svaly na 

hrudníku a posílíme dechové svaly. S dětmi cvičíme ve statických polohách, výdech je 

prodlužován pomocí počítání nebo vyslovování slabik. Dále při cvičení klademe důraz 

na správné dýchání. Dále můžeme použít dýchání do míčků, do vody, do balónků. Děti 

si tak zároveň hrají. Vhodné je vést děti ke hře na dechový nástroj. 
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Oslabení kardiovaskulárního systému 

Oslabení dětí můžeme ovlivňovat pomalém zvýšením tepové frekvence a 

vytrvalostní zátěží poté. Je vhodné podporovat krevní oběh zátěží v dolních 

končetinách. Je nutné s dětmi cvičit systematicky a podporovat zvýšení srdeční práce. 

Rychlostní nebo silová cvičení vedou к výkyvům krevního tlaku. Nevhodné jsou i 

prudké změny poloh, statické posilování a akrobatická cvičení vyvolávající strach. 

Během celé hodiny by si měly děti měřit tepovou frekvenci a to buď sporttestrem nebo 

palpací, abychom věděli, jak pracuje jejich srdce. 

Metabolické poruchy 

Ovlivňování obezity patří dnes к velkému problému. Je třeba zvýšit energetický 

výdej a snížit energetický příjem. Proto je nutná fyzická aktivita a upravení 

stravovacího režimu. Je důležité vést děti к pravidelnému stravovacímu a zdravému 

režimu, jíst v klidu a více pohybu. Rodiče jsou dětem příkladem. Rodiče si nemůžou 

myslet, že jejich děti z toho vyrostou, nevyrostou. Cyklické sporty plavání či cvičení ve 

vodě, jízda na kole napomůžou к jejímu zmizení. Nevhodné je přetěžování kloubů, 

akrobatické prvky a cvičení na nářadí. 

U dětí s diabetem je nutné hlídat glykémii a pitný režim. Děti mohou sportovat 

stejně jako ostatní děti. Rodiče by měli vědět, kolik fyzické zátěže čeká dítě a podle 

toho mu upravit ranní dávku inzulínu. Děti musí mí s sebou více jídla, pití a inzulín. Při 

sportu musí mít učitel diabetické dítě stále na očích kvůli náhlé hypoglykémii.. 

Pohybová zátěž může trvat max. 45 minut. Je nutné do výuky zařazovat přestávky, aby 

nedošlo к přetížení organismu. Vhodnou fyzickou aktivitou jsou cyklické sporty, 

posilování, rozvíjení obratnosti a rovnováhy. 

Nervová a psychická oslabení 

Pro všechny typy jsou důležitá relaxační a dechová cvičení. U stavů po mozkové 

příhodě či ochrnutí je třeba protahování a uvolňování svalů. 

Oslabení smyslů 

Poruchy zraku - Zařazujeme různé cviky na rozvoj prostorové orientace, 

rovnováhy, ale i další pro rozvoj tělesné zdatnosti. Je nutné nezařazovat prudké pohyby 

hlavou, doskoky na tvrdou podložku, rychlé změny poloh, při nichž dochází к překrvení 

hlavy. Poruchy sluchu - Rozvíjíme rovnováhu, orientaci a pohybovou koordinaci. 
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Vhodná jsou rytmická cvičení. Nebezpečná cvičení jsou potápění pod vodou, skoky do 

vody, prudké pohyby hlavou. 

2.3. Relaxace a koncentrace 

2.3.1. Relaxace 

Relaxace je stav psychického a fyzického uvolnění, který podmiňuje kvalitu 

regeneračních procesů. Regenerace je obnova, jejím úkolem je vyrovnat a 

vykompenzovat předešlou činnost. Obnovit přechodný pokles funkčních orgánů a 

organismu jako celku. Psychický stav se odráží ve vnější formě i v našem fyzickém 

stavu. Tyto složky spolu souvisí, jedna ovlivňuje druhou a naopak. 

Především se jedná o odpočinek aktivit mozku. Odreagováním od problémů, 

zbavení stresu a naopak navození psychické pohody, síly a radosti. Relaxovat můžeme 

pasivně i aktivně. Aktivní odpočinek je velmi důležitý. Člověk lépe načerpá síly a 

nabere energii. Aktivně by se mělo odpočívat během práce nebo nějaké činnosti. 

Pasivní odpočinek je bezmyšlenkovitý způsob relaxace. Předpokladem účinné relaxace 

je přechod z automatického řízení do bdělého řízení, který můžeme my ovládat. Když 

umíme relaxovat, poslouží nám к vlastnímu učení. Mozková aktivita si odpočine a pak 

může mozek opět pracovat na vysoké úrovni. Účinek relaxace přispívá к regeneraci ve 

všech oblastech těla. Tělo se zcela uvolní, odplaví se stres a toxiny z těla ven. Též se 

obnovuje obranyschopnost organismu. Je velmi složité se naučit odpočívat. Člověk je 

neustále obklopen negativními vlivy. Nácvik relaxace by měl probíhat v klidném 

prostředí bez rušivých elementů. Když se člověk naučí relaxovat v klidném prostředí, 

pak po čase nebude problém relaxovat i v hlučném prostředí. 

Relaxační prostředky 

Uvolnění svalstva, kloubů, vnitřních orgánů - masáží, léčebnými terapiemi, protažením 

Uvolnění dechem 

Uvolnění emočními projevy - smíchem, pláčem, křikem 

Uvolnění vibracemi - zvuky, zpěvem, hudbou, vytřásáním těla a jeho částí 

Uvolnění pomalými pohyby - soubory meditací (Zemánková 1996) 
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Relaxovat můžeme v lehu na zádech, na břiše, na boku, dále můžeme sedět 

v různých pohodlných sedech. 

Pohybem relaxujeme rychleji a účinněji. Dítě by mělo být ve stabilní a pohodlné 

poloze. Tato poloha nesmí být náročná. Svalová aktivita by měla být co nejmenší pro 

udržení polohy. Všechny protahovací pohyby by měly být prováděny pomalu bez 

rychlých přechodů. К protahování jsou vhodné cviky na výdrž. Dítě se při výdrži může 

soustředit na pohyb a na následnou relaxaci. Pro protahování nejsou vhodné cviky, kdy 

dítě musí udržovat rovnováhu či překonávat odpor. Protažení nesmí být bolestivé, mělo 

by přinášet úlevu a uvolnění. Bolest těmto cílům brání. 

Jackobsonova progresivní relaxace 

V těle vytvoříme napětí a po chvíli opět uvolníme. Napětí můžeme vytvářet v 

jednotlivých oblastech těla nebo celkově. Když se snažíme uvolnit, pomůžou nám 

к tomu vibrace. Vytřásáním jednotlivých oblastí se svaly ještě více uvolní. Můžeme je 

provádět sami nebo se necháme uvolnit vytřásáním někým druhým. V tomto případě 

uchopíme dítě za paty a vytřeseme, proviníme dolní končetiny, pak uchopíme paže a 

uvolníme je. Tato relaxace je rychlá, ale na vegetativní funkce a psychiku působí méně. 

Je také velmi těžké se takto uvolnit. Děti se musí naučit soustředit se na své tělo, na 

jednotlivé části a ty pomalu uvolňovat. 

Chůze 

Nejlépe se provádí v přírodě, venku nebo v tělocvičně. Děti si při chůzi 

uvědomují své pohyby a dýchání. Můžou si počítat nádechy a výdechy ke svým 

krokům. Po delším nácviku se prodlužuje nástup nádechu a výdechu. Jakmile se počet 

kroků na nádech a výdech nemění, chůze se stává relaxační. Chůze a dýchání jsou 

vyladěny. 

Tanec 

Tanec působí relaxačně svým rytmem, plynulým pohybem, hudbou a 

spolutaneěníky. Při hudbě děti vnímají rytmus, tempo a podle nich se pohybují. 

Soustředí se na hudbu a na své tělo. Mohou zavřít oči a hudba je sama povede. 

Cvičením se dosahuje estetického i zdravotního účinku. Hudba nás uklidňuje i probouzí 

naše skryté schopnosti. 
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Masáže 

Masáže velmi dobře pomáhají relaxovat. Kůže je nej rozsáhlejším nositelem 

smyslů našeho těla. Vnímáme skrze ní mnoho - teplo, chlad, dotyk, bolest, nervozitu. 

První masáže se prováděly již ve starověkém Římě. Masáže poskytují klid, odpočinek. 

Člověk potřebuje dotyky, hlazení. Kdo je tímto ochuzen, má psychické problémy. 

Masáž je poskytována druhým člověkem. Ten svého „klienta" hladí, hněte, tře, 

provrtává prsty a tím uvolňuje svaly i jeho mysl. Dnes se provádí mnoho alternativních 

forem masáží - léčebných terapií, které mají za úkol zjistit různé problémy vnitřních 

orgánů a léčit je pomocí těchto terapií nebo jen preventivně tyto terapie poskytovat. 

Mezi tyto terapie patří Shiaztu, akupunktura, akupresura, Breussova terapie, reflexní 

terapie, thajské masáže a mnoho dalších. Terapeuti napomáhají к relaxaci příjemnou 

klidnou hudbou, vůněmi z aromalampy či zahřátím těla. Terapeuti vytvářejí tlak na 

různé body či oblasti, na meridiány v těle, které určují tok energie. Hledají příčiny a 

snaží se o nápravu nerovnováhy v těle. Děti se můžou masírovat vzájemně, doteky 

rukama nebo míčem. Vhodné a relaxační jsou i automasáže. Děti si samy můžou 

masírovat chodidla, lýtka nebo šíji. Samy se naučí vnímat své dotyky a svaly či jejich 

napětí, bolest a příjemné pocity. 

Meditační cvičení 

Meditační cvičení jsou vhodná pro navození relaxace a koncentrace. 

V meditačním cvičení se provádějí pomalé specifické pohyby spojené s dýcháním. 

Otvírají se či udržují se otevřené čakry v těle a rozproudí se energie v meridiánech. 

Člověk se na každý cvik musí soustředit a pomalu ho provádět. Také se jím může 

prohřát nebo proradostnit celé tělo soustředěním na jednotlivé části těla. Meditační 

cvičení jsou léčebná i preventivní. Pomůžou mnoha nemocem i psychickým potížím. 

Mezi tato meditační cvičení patří Cchi kung, Thai chi, Pozdrav slunci, jóga. Jóga pro 

děti - celý soubor cvičení obsahuje 16 cviků, hrajeme si na zvířátka. Tedy cviky např. 

zajíc, žába, tygřík, velbloud,... Meditační cvičení pomůžou dětem к soustředění, 

uvolnění a posílení energií. Děti se naučí přijímat a cítit energii, prohřát tělo a připravit 

jej na další činnost. Další cvičení tedy jednotlivé plynulé pohyby pomáhají 

prostřednictvím čaker к lepšímu fyzickému i psychickému stavu. 
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Dýchání 

Dýchání je základní životní funkcí. Dýchání umožňují dýchací svaly a řídí jej dechové 

centrum v prodloužené míše. Dýchání je proces automatický, ale lze jej ovlivňovat. 

Můžeme nádech nebo výdech zkrátit či prodloužit nebo na chvíli zastavit. Měli bychom 

se naučit pracovat s dechem, dělat taková cvičení, která nás k tomu povedou. Chceme-li 

účinně relaxovat, musíme správně dýchat. Soustředění na správné dýchání je 

předpokladem sebekoncentrace a potlačení stresu. 

Dechovým cvičením posilujeme dýchací svaly, podporujeme výměnu kyslíku a 

oxidu uhličitého, krevní a mízní oběh a prokrvení vnitřních orgánů. Díky posílení 

dýchacích svalů se podporuje správné držení těla a tedy i správná funkce vnitřních 

orgánů. 

Rozeznáváme tři typy dýchání: abdominální (brániční), kostální (dolní žeberní), 

klavikulární (horní žeberní). Abdominální dýchání se vyznačuje rozšířením hrudního 

koše směrem dolů. Kostální dýchání vyžaduje větší námahu, plíce se plní méně a jen ve 

střední části. Při klavikulárním dýchání se nevyklenuje břicho, hrudník se vytahuje 

vzhůru, je to nejméně vhodný způsob dýchání. Především takto dýchají ženy. 

Je nutné s dětmi cvičit dýchání. Dechová cvičení začínáme výdechem 

zbytkového vzduchu, pak následuje stejně tak hluboký nádech. Nádech by měl jít od 

bránice nahoru, rozevírat žebra a nakonec malé zdvihnutí klíčních kostí. Nádech 

provádíme vždy nosem. Dechová cvičení jsou dobrá spojit s pohybem, např. pohyb paží 

do upažení usnadňuje nádech a jejich překřížení před tělem výdech. 

2.3.2. Koncentrace 

К relaxaci je nutné se soustředit, a to na jednotlivé pohyby či cvičení. Je 

ukazatelem funkčního stavu mozku. Její kvalita je závislá na zralosti a integrovanosti 

funkcí různých oblastí mozku. Koncentrace je proces, kdy se naše mysl zaměří najeden 

konkrétní problém. Člověk zvládne chaos a vybere jen jednu věc. Soustředěním, které 

vyžaduje citové zaujetí, se získává velká síla. Je třeba znát faktory, které ovlivňují 

pozornost, abychom mohli pomoci vyrovnávat poruchy pozornosti. Jsou to rušivé 

faktory okolního prostředí, duševní rozpoložení osobnosti nebo snížení koncentrace 

z důvodu neefektivního způsobu práce. 
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Při cvičení na pozornost je nutné zpočátku dětem dávat různé úkoly. Soustředit 

se na abstraktní věci je pro děti velmi složité. Při zajímavých úkolech nebo relaxačním 

cvičení se samy děti soustředí na cíl. U dětí s ADHD, které jsou nesoustředěné, 

roztěkané, je nutné děti uklidnit. Zadat jim nejprve takové úkoly, aby se soustředily na 

úkol. Relaxační cvičení, pohybové úkoly, rytmická cvičení, motorická cvičení na 

spojení pravé a levé hemisféry mozku těmto dětem, ale nejen jim, mnoho pomůže. Děti 

vydrží být soustředěné maximálně 15 minut, pak ztrácí zájem a začínají se nudit. Proto 

je nutné dětem vytvořit takové aktivity, při kterých budou střídat různé aktivity v sedu 

nebo v pohybu. 

Prostředky к navození koncentrace : 

Dechová cvičení 

Meditační cvičení 

Křížové pohyby 

Kreslení ležatých osmiček 

Křížové pohyby 

Už v prenatálním období člověk neustále dělal křížové pohyby. Pak se vyvíjí 

motorika dětí. Při vynechání nějakého stadia může dojít к negativnímu vývoji. U dětí se 

ve starším věku může objevit dyslexie, koktání, porucha koncentrace a nemotornost. Ke 

křížovým pohybům patří jakékoli pohyby, které zapojují opačnou paži a nohu. Těmito 

cviky se zlepšuje koordinace, čtení, psaní, koncentrace i výkonnost ve sportu. Je vhodné 

je cvičit i před situací, která vzbuzuje strach či stres, když je třeba zvýšit výkonnost. 

(Levy 2002) 

Kreslení ležatých osmiček 

Kreslení ležaté osmičky pomáhá zapojit obě strany mozku, zlepšit psaní a jiné 

úkoly vyžadující souhru oka, ruky a mozku. „Při čtení se levá část mozku identifikuje 

s jednotlivými slabikami či slovy, zatímco pravá strana tyto jednotlivé části spojuje a 

dává jim smysl, tedy i smysl čtenému. Toto cvičení zahrnuje sledování tvaru ležaté 

osmičky: začíná se ve středu, pak se jde nahoru a ven." Levy (2002, str.87) Pohyb se 

musí provádět, dokud nebude plynulý. Kreslení ležaté osmičky může být jednou rukou, 
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oběma zároveň, kdy dlaně jsou u sebe a paže jsou napjaté. Palce rukouje nutné sledovat 

očima. Může se zapojit i tělo. Tím se aktivují hlavní motorické dovednosti a odlišné 

oblasti mozku. Může se položit ucho na rameno, to pomáhá zlepšit paměť a 

naslouchání. 

3. Vyučovací proces na 1.stupni ZS 

Od roku 2006 by základní školy měly mít svůj vzdělávací plán. Tento plán má 

vycházet z rámcového vzdělávacího programu. Rámcový vzdělávací program 

specifikuje klíčové kompetence dětí, které by děti měly dosáhnout. Vymezuje vše, co je 

v základním vzdělávání povinné. Každá vzdělávací oblast určuje očekávané výstupy 

dětí po ukončení studia či studijních období. Výhodou oproti osnovám základního 

vzdělávání je podpora komplexního přístupu к realizaci vzdělávacího obsahu. Učitelé 

tak mohou různé vzdělávací oblasti propojovat, mohou volit různé vzdělávací postupy, 

odlišné metody, formy výuky a využít podpůrné prostředky pro individuální potřeby 

dětí. 

Novými tendencemi ve vzdělávání je zohledňovat individuální potřeby dětí, 

možnost uplatňovat variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a 

možností žáků. Rozvíjet zájmy a individuální předpoklady žáků. Motivovat žáky к práci 

a vytvořit příznivé sociální, emocionální a pracovní klima. Prosadit nové hodnocení 

žáků z hlediska diagnostiky každého žáka zvlášť. Poslední tendencí je zvýšit účinnou 

spolupráci rodičů žáků a školy. 

3.1. Pojetí základního vzdělávání na l.stupni 

Usnadňuje přechod žáků z mateřských škol na základní školy. Zlepšuje adaptaci 

žáků na pravidelné a systematické vzdělávání. Vzdělávání je založeno na poznávání, 

respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů žáků. Vzdělávání 

svým novým charakterem, kdy děti něco vytváří, pracují, vymýšlí, kritizují, diskutují, 

hledají, objevují nové cesty řešení, motivuje žáky к dalšímu vzdělávání. S tím 

samozřejmě souvisí odpovídající metody, které si učitel může sám zvolit. 
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3.1.1. Cíle základního vzdělávání 

• Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení 

• Podněcovat žáky к tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů 

• Vést žáky к všestranné, účinné a otevření komunikaci 

• Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 

druhé 

• Připravovat žáky к tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a 

zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva naplňovali své povinnosti 

• Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a 

v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy к lidem, 

prostředí i к přírodě 

• Vést žáky к toleranci a ohleduplnosti к jiným lidem, jejich kulturám a 

duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

• Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci" (RVP 2006) 

Obsah vzdělávání je rozdělen do oborů: jazyk a jazyková komunikace, 

matematika a její aplikace, informační a komunikační technologie, člověk a jeho svět, 

umění a kultura, člověk a zdraví, člověk a svět práce. Ve vzdělávací oblasti člověk a 

zdraví, kam patří TV, je realizována ve všech ročnících. Časová dotace TV nesmí 

klesnout pod 2 hodiny za týden. Součástí je i zdravotní tělesná výchova. Obsah učiva je 

koncipován tak, aby byla rozvíjena osobnost žáka z hlediska kognitivní, afektivní i 

psychomotorické stránky. 

3.1.2. Metody učení 

Učitel může využívat ve výuce mnohé odlišné metody učení než je frontální 

metoda výuky. Tím též žáky motivuje, podílí se na kvalitě klimatu ve třídě. 

Konstruktivismus je dnes trendem vyučovacího procesu. K tomu jsou třeba alternativní 

metody učení: skupinová práce, projektová metoda, komunitní kruh, párové sdílení, 
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brainstorming, volné psaní, skládankové učení, pětilístek, ledolamky, hry, dramatizace, 

myšlenková mapa, diskuze, obhajoba, kategorizace, grafické znázornění, a další. 

3.1.3. Schéma vyučovacího procesu 

Východiskem vyučovacího procesuje navození problémové situace. Učitel musí 

vzbudit v žácích zájem, zvědavost a chuť к řešení problému. Pak žáci seznamují učitele 

i ostatní žáky se svými dosavadními znalostmi a zkušenostmi s danou problematikou. 

To je součástí tzv. třífázového modelu vyučování, tedy evokace - žáci si vybavují 

dosavadní znalosti a představy , uvědomění si významu - žák se setkává s novými 

informacemi a myšlenkami a reflexe - žáci si dávají nové učivo do souvislostí se 

zkušenostmi, diskutují o něm. 

„Klade se důraz na rozvoj myšlenkových dovedností, na porozumění, pochopení 

souvislostí a schopnost použití poznatků к řešení problémů v situacích reálného života, 

na pochopení smyslu učení, na zaujímání vlastních postojů a stanovisek, na posilování 

odpovědnosti za vlastní učení a rozvoj." (Spilková 2005) 

Děti během vyučování sedí v lavicích nebo na koberci. Bohužel ale ne všechny 

třídy mají ve třídě koberec. Třídy jsou různě vybavené dle možností školy. To 

samozřejmě ovlivňuje využití metod či použití prostředků a alternativních forem 

vyučování. Většina metod vyučování jsou sedavého charakteru. Děti si mohou podle 

dohody s učitelem zvolit místo na učení, tedy mohou zůstat v lavici nebo jít na koberec. 

V některých částech vyučování si děti mohou zvolit i polohu svého těla při učení. 

S pohybovými metodami se setkáváme především v hudební výchově - pohybový 

doprovod, pohybové vyjádření hudby, orientace v prostoru. V některých všeobecně 

vzdělávacích oblastech je zařazena metoda - hra. A to jak hra didaktická tak i tvořivá 

jako je např. dramatická hra. Tyto hry se do vyučování ale zapojují jen zřídkakdy. 

Učivem tělesné výchovy je význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené 

činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace 

pohybu, rytmické a kondiční formy cvičení, turistika a pobyt v přírodě. Některé tyto 

očekávané výstupy jsou proto v konfrontaci s jinými vyučovacími předměty, kdy 

dochází к jejich bránění rozvoje. Díky možnosti RVP je ale možné toto učivo TV 
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propojit s jinými vyučovacími předměty. Pak by byly zachovány cíle v oblasti zdraví 

žáků. 

3.2. Tělesná výchova 

Tělesná výchova je řízený didaktický proces. Ve vyučovací jednotce se realizuje 

záměrné pohybové působení a ovlivňování dětí ke zdravému způsobu života. Tělesná 

výchova směřuje к poznání svých vlastních pohybových možností, rozvoji zájmů, ale 

také к poznávání účinků jednotlivých pohybových činností na tělesnou zdatnost, na 

duševní, sociální a emoční pohodu. Předpokladem pro osvojování pohybových 

dovedností je prožitek z pohybu. Děti se musí cítit dobře. Dobře zvládnutá pohybová 

dovednost a pochvala pak zvyšuje kvalitu prožitku. 

Předmět tělesná výchova se realizuje v základní formě ve vyučovací hodině. 

Učitel záměrně působí na děti a řídí jejich činnosti. Výuka probíhá v určitém prostoru a 

čase. Didaktický proces je vývojový, veškeré působení učitele na žáka a žáka na učitele 

je dlouhodobé. Učitel nejprve diagnostikuje děti, jejich schopnosti a dovednosti, 

temperament a stav svalové hmoty. Podle své diagnostiky učitel zařazuje takové 

pohybové dovednosti a metody, aby vyhověl individuálním zvláštnostem a potřebám 

žáků. 

Tělesná výchova musí být promyšlena z hlediska pozornosti dětí, jejich 

fyziologické zdatnosti, návaznosti úkolů a jejich náročnosti tak, aby nedocházelo 

к prostojům v hodině. Učitel musí být flexibilní a když vidí u dětí únavu, je třeba 

změnit činnost při níž si děti odpočinou. 

Podle Mužíka. Krejčí (1997) má být cílem tělesné výchovy 

1. šťastný člověk mající prožitek z pohybu a komunikace v pohybu 

2. správně chápaná pohybová činnost, která směřuje vždy ke zdraví člověka 

3. pohybová činnost, která bude součástí denního života každého člověka a která mu 

bude pomáhat žít šťastně a radostně 
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3.3. Zdravotní telesná výchova 

Strnad (Hošková; Matoušová 2003) definuje zdravotní tělesnou výchovu jako 

formu řízené pohybové aktivity, která je podle tělovýchovně lékařské kvalifikace určena 

jedincům tzv. III. zdravotní skupiny. Tato skupina jsou jedinci oslabení s trvalými nebo 

dočasnými odchylkami tělesného vývoje. Oslabení jedinci by měli navštěvovat školní 

tělesnou výchovu s ohledem na jejich zdravotní oslabení tak i jiná zařízení působící na 

jejich oslabení. 

Hlavním úkolem je vytvořit u dětí pohybové návyky a zamezit vzniku 

negativního životního stylu. Pozitivně ovlivňovat stupeň zdravotního oslabení až к jeho 

vymizení. 

Objektem zdravotní Tv je většinou zdravotně oslabený jedinec, na kterého 

působí mnoho faktorů, a to vnitřních tak i vnějších. Mezi vnější faktory patří působení 

osoby na druhou osobu a za vnitřní faktory jsou považovány sebevýchova a vliv 

endogenních faktorů. Proto je třeba brát v úvahu všechny tyto faktory pro práci se 

zdravotně oslabenými jedinci. S dětmi cvičíme ve vhodných organizačních formách, 

kde je učíme správnému provedení pohybu. 

Pohyb ve ZTv 

Ve zdravotní Tv se využívají různé druhy pohybové aktivity, které se 

přizpůsobují cíli a úkolům zdravotní Tv s ohledem na různé skupiny a druhy oslabení. 

Při aplikaci pohybových aktivit se klade velký důraz na zdravotní hledisko. 

Ovlivňujeme tak především hybný systém, kde se pohyb realizuje. Jde o vyrovnávací 

proces, který je závislý na přesném provádění všech pohybů. Vychází se z jakékoliv 

pohybové aktivity. Pohyb je chápán jako základní projev života. Pohybové aktivity by 

měly eliminovat negativní jevy společnosti a vývoje techniky, jako jsou počítače, a 

pozitivně tak působit a ovlivňovat zdraví jedince. Aby lidská společnost dobře 

fungovala, je nutné vychovávat děti ke správnému a účelnému pohybovému chování. 

Je vhodné působit na zdraví jedince, na jeho hybný systém a držení těla i během 

Tv. К tomuto příznivě pomáhají gymnastická kondiční a vyrovnávací cvičení. Kondiční 

gymnastika rozvíjí kardiorespirační funkce, silové schopnosti a rozsah pohybu bez 

gymnastických prostředků. Kondice neboli fyzická zdatnost je schopnost plnit jakékoliv 

běžné životní úkoly, trvale přiměřeně jednat bez zvláštní regenerace sil. Je to harmonie 
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tělesné rychlosti, obratnosti, vytrvalosti a síly, a zároveň schopnosti přizpůsobit se 

podmínkám a zdolávání překážek. V této souvislosti je nutné mluvit i o psychické 

zdatnosti. Pokud náš psychický stav je v pořádku, pak fyzická stránka těla také. 

3.3.1. Cíle a úkoly ZTv 

Cílem zdravotní tělesné výchovy je působit především na oslabené jedince 

pohybovými aktivitami, které odpovídají jejich zdravotnímu stavu a úrovni pohybové 

zdatnosti. To však není jediné, též je nutné dbát na zlepšení pohybové a funkční 

výkonnosti organismu, rozvíjet organismus po stránce tělesné, duševní i pohybové. Dále 

je nutné na jedince působit i preventivně proti vznikajícímu oslabení či různým 

poruchám organismu. 

Cíli zdravotní tělesné výchovy jsou podřízeny tři úkoly - zdravotní, vzdělávací a 

výchovný. 

Zdravotním úkolem je předcházet různým psychosomatickým poruchám. Jedinci 

by měli získat optimální pohybové návyky a žít zdravým životním stylem. K tomu by je 

měli vést cvičitelé či učitelé. Cvičitelé by měli pozitivně ovlivňovat stupeň zdravotního 

oslabení až к jeho vymizení či zlepšení funkce jednotlivých tkání, orgánů a organismu. 

Dalším úkolem u dětí a mládeže je zvyšovat celkovou zdatnost a výkonnost organismu. 

Vzdělávacím úkolem je vybavit jedince základními pohybovými dovednostmi a 

návyky s ohledem na stupeň oslabení. Prohloubit jejich znalosti o vlastním oslabení a o 

možnostech jeho ovlivňování. 

Výchovným úkolem je vytvořit u jedinců pozitivní vztah к pohybu, který vede 

к trvalému pohybovému režimu а к dalším hygienickým návykům. Utvářet pocit 

sebedůvěry ve vlastní síly a schopnosti, к životnímu optimismu, který pomáhá 

překonávat různé zdravotní potíže. Také přináší radost a uspokojení, což vede ke snazší 

a rychlejší socializaci oslabeného jedince. (Hošková; Matoušová 2003) 
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3.3.2. Organizační formy ZTv 

Mezi organizační formy zdravotní tělesné výchovy patří pravidelné cvičební 

jednotky, domácí cvičení, půldenní, jednodenní, dvoudenní i víkendové akce, 

rekondiční pobyty, plavání, zdravotní cvičení v různých institucích a školy v přírodě. 

Domácí cvičení systematicky podporuje působení zdravotní tělesné výchovy na 

oslabení či poruchy jedince. Zdravotně oslabený jedinec podle instrukcí cvičitele je 

veden po dokonalém zvládnutí cviků к domácímu cvičení. Cvičení by mělo být 

realizováno každý den a to 15 - 20 minut. Děti si píší deníky, kde si vlepují obrázky 

cviků nebo si cvik popíší. Dále je dětem nutné říci, kdy mají doma cvičit. 

Půldenní a vícedenní akce jsou vhodným doplněním pohybového programu. 

Obsahem může být plavání, rekreační sport, různé formy turistiky v létě i v zimě 

především vytrvalostního charakteru - vycházky, jízda na kole, na běžkách a chůze. 

Tyto akce mají velký význam pro zvýšení kondice, kompenzují sedavý způsob života a 

lidé s tak i lépe integrují do společnosti. Druhu oslabení musí být přizpůsoben obsah a 

doba těchto akcí. 

Rekondiční pobyty mají velký význam z hlediska systematického působení na 

jedince v určitý časový úsek. Lépe se tak naučí vyrovnávací cvičení, vnímání účinku 

cvičení a relaxování. Daleko více můžeme rozvíjet pohybové dovednosti podle 

podmínek vevnitř i venku. Lze využít různé pohybové činnosti a zvyšovat tělesnou 

kondici. Ozdravné pobyty s pravidelným pohybovým režimem a s redukovanou stravou 

jedincům ukazují, jaké jsou možnosti zdravého životního stylu. Během pobytu dochází 

k scelování kolektivu а к zlepšování fyzické a psychické oblasti jedince. 

3.3.3. Cvičební jednotka a její části 

Cvičební jednotka je základní organizační formou práce, jak ve školní zdravotní 

TV, tedy vyučovací hodina, tak se s ní můžeme setkat v různých organizacích se 

zaměřením na TV. Hodiny jsou vedeny školeným cvičitelem. Ten řídí didaktický proces 

a dle potíží či problémů cvičenců volí obsahovou náplň každé hodiny. Učitel opravuje 

provádění cviků, doporučuje pohybový režim a vhodné pohybové aktivity. Cvičební 

jednotka má tři části: úvodní, hlavní a závěrečnou. 

Úvodní část má za cíl pozdravit se, seznámit žáky s obsahem cvičební jednotky. 

Vytvořit pozitivní atmosféru a navodit kontakt mezi učitelem a dětmi. Poté začíná 
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pozvolné zahřátí organismu ve formě drobných her, různých krokových variací na 

hudbu nebo cvičení s pomůckami. 

Hlavní část se dělí na dvě části: vyrovnávací a rozvíjející. Ve vyrovnávací části 

se především jedná o působení na organismus pomocí vyrovnávacích cvičení. Ta cíleně 

zaměřujeme к dosažení cíle konkrétní cvičební jednotky. V rozvíjející části rozvíjíme 

pohybové dovednosti a působíme na zvyšování tělesné zdatnosti i výkonnosti. 

Závěrečná část je plná cviků na uklidnění. Kompenzují se předešlé činnosti, 

které byly fyzicky náročnější. Také děti dostanou domácí úkoly. 

3.3.4. Vztahy mezi Tv a ZTv 

ZTv je relativně shodná s hodinou Tv. ZTv má oproti Tv v úvodní části 

zařazenou kontrolu deníků. Průpravná část se nerealizuje. Ve ZTv se začíná po 

organizační části zaměřujeme na pomalé zahřátí a přípravu těla na vyšší zátěž. Hlavní 

část ve ZTv je naplněna vyrovnávacími cvičeními a rozvíjení tělesné zdatnosti. 

V závěrečné části se věnuje čas к uklidnění, protažení a vydýchání. Dále se zhodnotí 

hodina a zapíší se cviky do deníku pro domácí cvičení. Děti, co jsou zdravotně 

oslabené, se podle stupně oslabení na základě povolení lékaře mohou zúčastnit Tv. 

Učitelé musejí ale dbát zvýšené opatrnosti a přizpůsobit cvičení jedince к jeho oslabení. 

Pokud děti zdravotně oslabené nemají povoleno se účastnit Tv v plném rozsahu, mohou 

se většinou alespoň zapojit do rozcvičky a nebo cvičit v různých zájmových sdruženích, 

centrech atd. Naopak zdravé děti by se měly vést к prevenci zdravotního oslabení či 

poruch organismu. 

Je tedy vhodné zapojit do Tv zdravotní prvky, tedy vyrovnávací a kompenzační cvičení, 

posilování a protahování svalů a dbát na zdravé držení těla při různých pohybových 

dovednostech. 
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II. Výzkumná část 

1. Problém a cíl 

Problém 

V současném systému vzdělávání jsou kladeny na děti velké nároky, co se týče 

objemu učiva. Ve snaze zvládnout předepsané či doporučené učivo, omezuje se výuka 

všeobecně vzdělávacích předmětů většinou na tradiční formy, kdy je dítě vedeno 

к rozvíjení vědomostí při absenci či omezování pohybových aktivit. Otázkou je, zda 

omezování pohybových aktivit skutečně vede к lepší „mentální výkonnosti" či zda 

naopak může začlenění pohybových aktivit pozitivně ovlivnit vyučovací proces a zda se 

najde prostor pro pohybovou činnost nejen v tělesné výchově, ale i v jiných všeobecně 

vzdělávacích předmětech. 

Cíl 

Cílem diplomové práce je na základě zjištěné situace a zmapovaného stavu 

vytvořit podmínky a metodické postupy pro začlenění prvků TV a ZTV do vyučování, 

resp. vyučovacích jednotek jiných všeobecně vzdělávacích předmětů ve škole. 
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2. Dílčí cíle a úkoly 

Dílčím cílem je vytvořit postupy jak využít různé prostory školy a mimoškolní prostory 

pro Tv a ZTv. 

Dalším dílčím cílem je vytvořit zásobník cvičení. 

1. Úkolem je najít základní školu a třídu, kde bude výzkum probíhat. 

2. Na zvoleném vzorku jedné třídy zjistit, zda-li děti trpí poruchami učení a kterými. 

3. Úkolem je zjistit, zda učitelé 1. stupně ZŠ začleňují do vyučovacích hodin prvky Tv a 

ZTv a jaké. 

4. Na vybrané třídě pozorovat, zda-li učitelka této třídy začleňuje do vyučování 

pohybové aktivity a jaké. 

5. Úkolem je zjistit na vybraném vzorku dětí jedné třídy jejich vztah ke sportu a pohybu 

a jaký je podíl pohybových aktivit v jejich týdenním režimu. 

6. Na vybraném vzorku dětí zjistit pomocí vybraných testovacích cviků, jaké typy 

vadného držení těla se u dětí vyskytují a v jaké míře. 

7. Úkolem je vytvořit archy pro hodnocení oblíbenosti pohybových aktivit pro zvýšení 

zájmu o začlenění více pohybu do vyučování. 

8. Úkolem je vybrat cvičení ZTv a Tv pro začlenění do vyučovacích předmětů. 
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3. Hypotézy 

Hl. Předpokládám, že u 50% dětí se vyskytuje vadné držení těla. 

H2. Předpokládám, že 10% dětí trpí poruchami učení jako jsou dyslexie a dysgrafie. 

H3. Předpokládám, že děti mají rády pohyb a sport, ale dostatečně nesportují. 

H4. Předpokládám, že více pohybu a alternativních forem cvičení ve vyučování bude 

děti motivovat к zvýšenému zájmu o sport a pohybovou relaxaci v mimoškolním 

prostředí a čase. 

H5. Předpokládám, že ne více jak 10% učitelů začleňuje do některých vyučovacích 

hodin vyrovnávací cvičení, hudebně pohybové hry, tanečky a dramatizaci. 

H6. Předpokládám, že většina vyučujících není obeznámena s možnostmi začlenění 

prvků ZTV do vyučovacích hodin. 

H7. Předpokládám, že většina vyučujících přivítá zásobník cviků a pokyny ke cvičení 

ve vyučovacích hodinách. 

H8. Začlenění pohybových prvků bude předpokladem dočasné ztráty koncentrace. 

- 4 0 -



4. Metodologie 

Řízený rozhovor 

Pozorování 

Dotazník 

Měření a testování 

Praktické cvičení - experiment 

v 

Řízený rozhovor 

Rozhovor může být strukturovaný, nestrukturovaný a polostrukturovaný. Já jsem 

využila polostrukturovaného rozhovoru. Některé otázky jsem měla jasně dané, ale ještě 

jsem se dotazovala vzhledem к odpovědí na další. 

Pozorování 

Pedagogické pozorování je často považováno za nej důležitější a nezastupitelný 

způsob shromažďování materiálu. Cílem pozorování v pedagogickém výzkumu je 

především shromáždit příslušná empirická data. Pozorování může být strukturované a 

nestrukturované. 

Zvolila jsem nestrukturované pozorování. Před vlastním sledováním dětí a 

učitelů a jejich aktivit jsem si stanovila, na co se budu zaměřovat. Zaznamenávala jsem 

si jakékoliv pohybové aktivity nebo naopak statické sezení dětí při hodině. Vyučování 

jsem pozorovala z ústraní. Také jsem sledovala chování dětí při těchto pohybových 

aktivitách nebo při statickém sezení. Zejména jsem se zaměřovala na pozornost dětí, 

únavu nebo nudu. 
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Dotazník 

Využila jsem nej frekventovanější metodu pro zjišťování dat. Dotazník je metoda, 

pomocí které lze zkoumat mínění lidí o jednotlivých jevech. Dotazníky jsou složeny 

z otázek, které se předkládají zkoumané osobě písemně. 

Nejprve jsem prováděla pilotní výzkum na deseti studentech pedagogické fakulty, 

na jehož základě jsem upravila dotazník do konečné podoby, který je uveden v příloze. 

Dotazník obsahuje 19 otázek. Byl určen pro učitele různých základních škol. 

Cílem těchto otázek bylo zjistit, jaký mají učitelé pohled na pohyb dětí a jejich 

ovlivňování ke sportovním mimoškolním aktivitám prostřednictvím začleňování 

pohybu do všeobecných předmětů. Také jsou zdě otázky týkající se, zda učitelé mají 

přehled o zdraví dětí a jejich speciálních potřebách. Dále jsou zde otázky zaměřené na 

znalost učitelů různých pohybových aktivit dle potřeby a vhodnému působení na děti. 

Dotazník obsahuje několik typů otázek. Jsou zde otázky otevřené, uzavřené 

a polouzavřené. Z uzavřených jsem použila otázky dichotomické a polytomické. 

Z polytomických otázek pak výčtové. 

Měření 

Jako další metodu jsem zvolila explorativní metodu měření. Nejprve jsem se 

věnovala cvikům na zjištění správného držení těla a pohyblivost dle Neumana: 

Unifíttest, test podle Matthiase, testy ohebnosti a pohyblivosti (2003). U těchto cviků se 

děti hodnotily vzájemně. Proto se jedná o orientační měření. 

Poté jsem děti měřila jednotlivě. Na základě cviků Hoškové a Matoušové (2006) 

jsem mohla zjistit svalové dysbalance dětí a jejich vadné držení těla. 

Praktické cvičení - experiment 

V experimentu se jedná o vyzkoušení něčeho nového. Tento pokus se realizuje 

na více skupinách, kdy se jednotlivé výsledky poté porovnávají a vyhodnocují. Já jsem 

zvolila praktické cvičení jen na jedné skupině dětí, kdy jsem zjišťovala, jak na děti 

působí zvýšená intenzita pohybových aktivit, zda-li se mění jejich motivace a vztah 

к pohybu pro začlenění více pohybu do vyučování i do jejich volného času. 
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5. Vlastní výzkum 

Zvolila jsem praktickou metodu vlastního cvičení. Navštěvovala jsem tedy ZŠ 

Vodičkova 4. ročník. ZS je v budově gymnázia. ZŠ má v budově vlastní prostor, tento 

prostor je uzavřen ze všech chodeb dveřmi, které nejdou zvenčí otevřít. 

Ve třídě bylo 17 žáků. Třídu měli velkou a vzadu velký prostor bez lavic a 

s kobercem. Před tím než jsem s dětmi začala cvičit jsem zjistila základní informace od 

třídní učitelky. Žáci jsou zvídavé, rádi nad něčím bádají. Ve třídě je jedna žákyně 

s poruchou učení - dyslexie a dysgrafie. Jeden žák má poruchu chování, a proto je na 

něj třeba přísnosti a kontroly. 

Když jsem třídu navštívila, vstupovala jsem do hodin na krátký časový úsek. 

Třídní učitelka musela trochu pozměnit způsob výuky. Žákům ve třídě jsem dala 

záznamový arch o jednotlivých pohybových aktivitách. Žáci měli zakreslovat smajlíky 

podle toho, zda se jim to líbilo. 

Já jsem začleňovala různé pohybové aktivity zaměřené na vyrovnávání a 

prevenci správného držení těla, na zlepšení pozornosti, relaxační cvičení a zábavné hry 

a cvičení včetně pohybů na hudbu. 

Navštěvovala jsem hodiny českého jazyka, matematiky, přírodovědy a hudební 

výchovy. Od ledna do března jsem třídu nejprve navštěvovala a pozorovala. Poté jsem 

od března do května vstupovala do hodin a experimentovala se začleněním zvýšeného 

počtu pohybových aktivit. 
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v 

5.1. Řízený rozhovor 

J: Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na několik otázek, které souvisí s mým 

zkoumáním ve vaší třídě do diplomové práce. 

Kolik je ve Vaší třídě dětí? 

U: V mé třídě je 17 dětí. 

J: Je více děvčat nebo chlapců? 

U: Ve třídě je 11 děvčat, je jich tedy více. 

J: Máte ve třídě nějaké problémové žáky? 

U: Jeden chlapec má stanovenou poruchu chování. Je třeba na něj dávat více pozor, 

kontrolovat ho a být na něj přísný. Pak je práce s ním dobrá. 

J: Jsou ve Vaší třídě nějací žáci, kteří trpí poruchami učení? 

U: Mám jen jedno děvče, u kterého byla diagnostikována dyslexie a dysgrafie. Je hodně 

pomalá a práce s ní je velice náročná. Dá velkou práci jí zaujmout tak, aby jí práci 

těšila. 

Pak tady mám jednoho chlapce, který má rodiče smíšeného manželství. Chlapec je 

velmi pomalý, potřebuje neustálou pozornost. 

J: Všimla jsem si, že ve třídě máte koberec a dost velký prostor. Používáte tento prostor 

pro nějaké jiné způsoby učení či pro pohyb? 

U: Máme sice velký prostor ve třídě, ale ten zas tak moc nevyužíváme. Koberec občas 

použiji na nějaké hry, ale jinak s dětmi pracuji v lavicích. Jsou to velké děti a 

nepotřebují už tolik pohybu a zábavy. 

J: Jak se děti projevují při výuce? Zajímá je výuka? 

U: Myslím, že děti jsou při výuce aktivní. Jsou hodně zvídavé, nad vším bádají, 

především ve vlastivědě a v přírodovědě. Dokáží mezi sebou diskutovat. 
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5.2. Pozorování 

21. ledna se konalo mé první pozorování ve vybrané třídě. Pozorování trvalo až do 10. 

března 2008. Byla jsem zúčastněna 14 vyučovacích hodin. Z toho jsem viděla 8 

pohybových aktivit začleněných do vyučovacích hodin. 5 přestávek bylo naplněno 

spontánním pohybem a hrami dětí. 

Ráno Začátek 

hod 

V 

hodině 

Konec 

hodiny 

Přestávka Ve 

třídě 

Jinde 

PH 5x 5x 

HPH lx(hv) lx 

PO lx(př) lx 

POZ lx(čj) 2x(mat) 3x 

DPH 3x(2x 

mat,lx čj) 

3x 

Vysvětlivky: 

PH - pohybové hry 

HPH- hudebně pohybové hry, pohybové ztvárnění hudby, hra na tělo 

PO- posilování 

POZ- cvičení na pozornost 

DPH- didaktické pohybové hry 

Pozorování v těchto vyučovacích hodinách a zařazení pohybových aktivit 

Matematika (počet hodin 5 - 1 x žádný pohyb) 

- Hodina byla 2. vyučovací hodinu. Výuka probíhala frontální metodou. Některé 

děti se za vyučovací hodinu občas prošly к tabuli. 

- Na konci vyučovací hodiny učitelka zařadila soutěž. Tato hodina se konala dle 

rozvrhu 2. vyučovací hodinu. Děti byly rozdělené do družstev. Na koberci byly 

rozmístěné lístečky s příklady. Učitelka každému družstvu dala jeden startovní 

příklad. Pak vybíhal první a hledal příklad navazující na předešlý výsledek. 

Vyběhl jen jeden, ostatní děti tedy stály. 
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- V hodině učitelka zařadila hru Bum - Děti říkají násobky a zároveň stojí 

v lavicích. Děti musí dávat pozor, naslouchat ostatním. Když učitelka ukázala na 

někoho, řekl bum místo násobku a druhý pokračoval. Kdo udělal chybu, posadil 

se. Tato hodina byla 2. vyučovací hodinu. 

- Učitelka na konec hodina opět zařadila štafetové počítání příkladů. Matematika 

byla 1. vyučovací hodinu. 

Uprostřed hodiny učitelka zařadila hru Bum. Matematika byla první vyučovací 

hodinu. 

Český jazyk (počet hodin 5 - 3x žádný pohyb) 

- Hodina byla první vyučovací hodinu. Výuka probíhala frontální metodou. 

Občas některé děti šly к tabuli. Děti byly unavené, pracovaly dobře, ale moc 

nekomunikovaly. Byly hodné, ale některé děti usínaly. 

- Na začátek vyučovací hodiny učitelka zařadila hodiny chodící diktát. Tento 

diktát byl na rychlost. Hodina byla první vyučovací hodinu. Každé dítě si 

muselo najít větu a tu si zapamatovat a napsat si jí do svého sešitu. Děti se tím 

trochu probudily. Byly klidné a pozorné. 

- Na konci první vyučovací hodiny byla zařazena soutěž na procvičení pádů. Děti 

byly v družstvech a stály v zástupech. První vyběhl a našel slovo a udělal dřep, 

pak vyběhl druhý. Po nasbírání slov šly děti do lavic a určovaly u těchto slov 

pády. Během sbírání slov tedy běží en jeden a ostatní stojí. Soutěže se dětem 

moc líbí. Baví je to. Jsou rozděleny na trvalo do družstev a v nich soutěží. Děti 

byly nedočkavé pokynu ke stratu a už předtím si prohlížely slova na koberci. 

Všechny děti hrály s radostí a aktivně. 

Vyučovací hodina byla vedena frontální metodou. Děti během celé vyučovací 

hodiny seděly v lavicích. Tato hodina byla 2. vyučovací hodinu.. Děti se během 

hodiny začaly různě kroutit, pokládat se na lavici nebo byly ohnuté a podpíraly 

si hlavu. Byla na nich vidět únava a nuda. 

Děti po celou vyučovací hodinu seděly v lavicích. Český jazyk byl 2. vyučovací 

hodinu. Děti si začaly strkat nohy různým způsobem pod židli, křížem nebo 

úplně od sebe, občas se vyskytla i vybočená kolena nebo špičkami nohou se 

zachytily o zadní příčku židle. Občas jsem ale i viděla děti, které seděly na 

svých zkroucených nohách 
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- Přírodověda (počet hodin 3 - 2x žádný pohyb) 

- Hodina probíhala skupinovou metodou. Přírodověda byla 3.vyučovací hodinu. 

Děti byly rozdělené do skupin a měly za úkol vyplnit pracovní list, který se týkal 

fyzikálních veličin. Jedním z úkolů bylo udělat během daného časového limitu 

maximální počet dřepů. Dalším úkolem bylo na daný časový úsek zadržet dech. 

Děti pracovaly se zájmem. Líbily se jim úkoly a v pohybových úkolech 

spojených s učením se děti předháněly ve skupinkách. Několikrát si měřily čas, 

aby zvýšily svůj počet dřepů. Děti putovaly po stanovištích. Děti tedy byly 

aktivní po celou hodinu. 

- Vyučovací hodina probíhala frontální metodou. Děti celou hodinu seděly 

v lavicích. Vyučovací hodina byla 3. hodinu. Děti nebyly pozorné, byly velmi 

aktivní z hlediska jiných věcí než-li učení. Učitelka si povídala jen s pár dětmi. 

Po celou vyučovací hodinu děti seděly v lavicích. Občas se zvedly a šly učitelce 

něco ukázat nebo se na něco zeptat. Vyučovací hodina byla do rozvrhu zařazená 

jako druhá. Jen zpočátku hodiny byla na dětech vidět pozornost, ale později 

spíše únava. 

Hudební výchova (lx) 

Během vyučovací hodiny děti seděly u piana. Učitelka hrála na piano písničky. 

Pak na písničku vymýšlely hru na tělo. Děti se postavily a cvičily 

s doprovodem. Později na písničku pochodovaly po třídě. Děti hudební výchovu 

mají rády. Zpívaly se zájmem, ale z doprovodných pohybů si dělaly legraci a 

nebyly pozorné. Spousta dětí šla mimo rytmus nebo nevěděly, co mají dělat. 

Hudební výchova se konala poslední hodinu a to čtvrtou. 
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5.3. Dotazníky 

Hodnocení dotazníků od učitelů (36 respondentů) viz. příloha č.2 

I. V j a k é m ročníku učíte? 

Ročník Počet 
1. ročník 4 
2. ročník 5 
3. ročník 9 
4. ročník 8 
5. ročník 5 
1.- 5. ročník 5 

9 / 
9 

8 / 
- - 8 

7 X 
6 У 
5 

4 

3 
4 — — — 

2 / * 

1 

0 У — — — Z 
1. 2. 3. 4. 5. 1 . -5. 

ročník ročník ročník ročník ročník ročník 

Všichni dotazovaní učitelé učí na I .stupni. Nejvíce učitelů učí ve třetím a čtvrtém ročníku. 

II. Jak dlouhá je vaše praxe? 

Délka praxe Počet 
praxe 1-3 roky 2 

praxe 4-10 let 8 

11-25 let 11 

25 a více 15 

praxe 1-3 roky praxe 4-10 let 11-25 let 

Z dotazovaných učitelů se spíše jedná o učitelé s dlouhou praxí. Nejvíce učitelů má nejdelší 
praxi. Jen dva učitelé učí krátce 1-3 roky. 

III. Jaká je vaše special izace? 

Typ specializace Počet 

1. stupeň 14 

W 4 
TV 8 
HV 2 
DV 1 
Jazyky 2 

Sppg. 5 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

14 

r p 

в - э - ш а д 
1- v v TV HV DV Jazyky Sppg. 

stupeň 

14 učitelů do dotazníku neodpovědělo jakou mají specializaci. Napsali 1.stupeň. 8 učitelů má 
specializaci Tv. Ostatní mají jiné specializace. 
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IV. Pohlaví 

Pohlaví Počet 
muž 4 
žena 32 

Naprostá většina jsou ženy. Mezi 
dotazovanými učiteli byli jen 4 muži. 

35 

30 

25 

2°K R 
15 

10 

5 

o 

Nutnost Počet 
pohybu 
ano 32 

možná 3 
není nutný 0 

jiná odpověď Je důležité, aby se 
žáci na 1.stupni 
protáhli, podle situace. 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

32 

/ ! 
32 32 32 32 32 

Г < # 

32 

muž žena 

1. Myslíte si, že je pohyb pro děti důležitý v době výuky? 

Ö P 
0 

^ 7 
možná neni nutný jiná odpověď 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, zda učitelé vnímají pohyb za důležitý a to především u dětí. I 
přesto že ne všichni učitelé pohyb mají rádi a nejsou tak nejlepším příkladem pro děti, naprostá 
většina učitelů odpověděla, že je pro děti pohyb důležitý. 

2. Stačí počet vyučovacích hodin Tv ve škole? 

Dostatečný počet 
hodin TV? 

Počet 

ano 7 

spíš ano 12 

spíš ne 10 

ne 7 

nevím 0 

12 

10 

12 

10 

ano spíš ano spíš ne ne nevím 

Tato otázka potvrzuje zájem učitelů o pohyb. Odpovídá na to, zdaje pro děti pohyb důležitý a 
jestli jsou učitelé ochotní na úkor jiných všeobecných předmětů zvýšit počet Tv. Jen 7 učitelů 
z dotázaných potvrdilo, že počet hodin Tv za týden nestačí. 10 učitelů se к této odpovědi také 
přiklání. Ostatní učitelé jsou s počtem hodin Tv spokojeni. 
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3. Při zvýšení fyzické aktivity dětí bude vidět ( respondent i mohl i zvolit více 
odpovědí) : 

Důsledky zvýšené fyzické aktivity Počet 
zlepšení po psychické stránce 26 
zlepšení v držení těla 26 
zájem o pohyb či sport 25 
zájem o vzdělávání se 4 

jiné 
Také únava 
a nezájem 
o učivo. 

26 26 25 

i 

zlepšeni po zlepšení v z á j e m o z á j e m o 
psychické drženi těla pohyb či vzděláváni 

stránce sport se 

Jiné 

Nejvíce učitelů si myslí, že když se zvýší fyzická aktivita u dětí, zlepší se jejich 
psychika a držení těla. 25 učitelů odpovědělo, že se tím u dětí zvýší zájem o pohyb a 
sport. Jen 4 učitelé si myslí, že se pohybem zvýší zájem o vzdělávání se. 

4. Je podle Vás možné začlenit do výuky prvky Tv a zdravotní Tv? 

Možnost začleňování 
pohybových prvků 

Počet 

ano 27 

spíš ano 7 

spíš ne 2 

ne 0 

nevím 0 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 
ano spíš ano spíš ne 

Respondenti na tuto otázku odpověděli ve většině případů, že se prvky Tv a zdravotní 
Tv dají do vyučovacích hodin začlenit. 7 učitelů si myslí, že asi ano, ale nejsou si tím 
jistí. Jen dva učitelé odpověděli, že se spíše nedají začlenit. 
Někteří učitelé к této odpovědi přidali své poznatky. Nejvíce učitelů zapojuje pohybové 
prvky zdravotní, aby zlepšili držení těla dětí. Dále zapojují relaxaci, pro zlepšení 
psychiky. 
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Doplňující poznatky respondentů: 
Poznatky Počet 
správné držení těla 6 
uvolnění, relaxace 5 
protahování 3 
je na to čas a prostor 2 
uvolní se a lépe pracují 2 
odreagování 2 
zlepšení soustředěnosti 2 
zlepšení pohybu 2 
máme nápady 1 
děti nemohou 45 minut sedět, psát a poslouchat 1 
musí k tomu být dostatek prostoru 1 
osvojování si hygienických návyků 1 
zlepšit fyzickou zdatnost 1 
nevidí důvod proč ne 1 

5. Začleňujete do j iných vyučovacích hodin než je Tv různé pohybové aktivity? 

Začleňování pohybových 
aktivit 

Počet 

ano 27 

spíš ano 7 

spíš ne 2 

ne 1 

nevím 0 

27 učitelů, tedy většina, zapojuje pohybové aktivity do všeobecných vyučovacích hodin. 
7 učitelů začleňuje pohybové aktivity jen zřídka. Jen dva učitelé pohybové aktivity spíše 
vůbec nezapojují. 
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6. Pokud začleňujete pohyb do hodin tak jaké formy Tv používáte? 

Prvky zdravotní tělesné výchovy Počet 
vyrovnávací cvičení 25 
relaxační chvilky 7 
správné dýchání 1 
relaxačně koordinační hry 1 
jóga 1 

Prvky tělesné výchovy Počet 
pohybové hry 11 
soutěže 6 

taneční chvilka 5 
pohybový doprovod, hra na tělo 6 
chůze 3 
běh 3 

pantomima 2 

procvičení rukou 2 
dramatizace 2 
skoky 2 

vycházka 2 

pohybové odpovědi 1 

práce v kruhu 1 

dřepy 1 

Tato otázka ukázala, jaké pohybové prvky učitelé do vyučovacích hodin začleňují. 
Odpovědi jsem rozdělila na prvky zdravotní Tv a Tv. 17 učitelů do vyučovacích hodin 
zapojuje protahování. Uvolňovací a relaxační chvilky používá jen 7 učitelů. Jednou se 
objevila odpověď, kdy se učitel zaměřuje na správné dýchání dětí, na koordinaci a 
meditační cvičení - jóga. 
Do vyučovacích hodin též 11 učitelů zapojují různé pohybové hry. 6 učitelů používá 
v hodinách soutěže. 5 učitelů zapojuje tanec a hru na tělo. Je zvláštní, že pantomimu a 
dramatizaci používají jen dva učitelé. 

7. Pokud začleňujete pohyb do hodin, 
mohou zvolit více odpovědí) 

Dodatek: dle potřeby, únavy dětí (3x) 

tak do jakých předmětů? ( respondent i 

Předměty Počet 
hudební výchova 31 

český jazyk 25 

matematika 25 

přírodověda 19 

výtvarná výchova 16 

vlastivěda 14 
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Nejvíce respondentů začleňuje pohyb do hudební výchovy. 25 učitelů integruje pohyb 
do českého jazyka a matematiky. 19 učitelů používá pohyb v přírodovědě, 16 učitelů ve 
výtvarné výchově a jen 14 učitelů ve vlastivědě. 

8. Mají děti problémy s bolestmi zad, nohou či krku? 

Bolesti těla Počet 
ano 15 

ne 7 

nevím 14 

nevím 

15 respondentů je obeznámeno s problémy hybného systému dětí. 14 učitelů vůbec 
neví, zda děti mají nějaké problémy tohoto typu. 

9. Máte ve třídě nějakého žáka se zdravotním znevýhodněn ím neomezuj íc í 
pohyb? 

Žák se znevýhodněním 
neomezující pohyb 

Počet 

ano 19 

ne 17 

19 

18 

17 

16 

19 

17 

Z těchto odpovědí je patrné, že se do tříd integrují děti s různými problémy, které ale 
žádným způsobem neomezují pohyb těchto dětí. 
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10. Máte ve třídě žáka se zdravotním znevýhodněním omezující pohyb? 

Zák se znevýhodněním 
omezující pohyb 

Počet 

ano 12 

ne 24 

25 

20 

15 

10 

5 

/ 

/ 

12 

24 

12 dotázaných odpovědělo, že ve svých třídách jsou integrovány děti s pohybovým 
omezením. V tomto případě to klade na učitele větší nároky, pohyb pro tyto děti je ale 
velice důležitý stejně jako pro zdravé jedince. 

11. Když děti budou cvičit držení těla, kdy to na nich bude znát? 

Výsledek cvičení na správné 
držení těla 

Počet 

v nejbližši době 15 

až v budoucnosti 20 

nebude 1 

jiné 0 

Poznatky: d louhodobý proces, 
pouze při rozvíjení celkové 
těl.zdatnosti , záleží to na více 
faktorech, podle systematičnost i 

v nejbližši až v nebude jiné 
době budoucnosti 

20 respondentů na tuto otázku správně odpovědělo, že cvičením se zlepší držení těla až 
po delší době, tedy v budoucnosti. 15 učitelů si myslí, že v nejbližši době. Záleží to na 
tom, jak často s dětmi někdo cvičí, zda děti cvičí správně a zda si neničí držení těla ve 
škole. 
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12. Je nutné s dětmi cvičit po celou základní školu v době výuky i m imo ni? 

Cvičení s dětmi Počet 
ano 21 
spíš ano 8 
spíš ne 1 
ne 0 

celý život 5 
nevím 1 

ano spíš ano spíš ne ne celý život nevím 

Většina respondentů odpověděla, že je nutné, aby děti cvičily jak ve škole tak i mimo 
ni. 8 respondentů se к této odpovědi také přiklání. 5 dotázaných odpovědělo, že je to 
nutné po celý život a nejen v dětství. 

13. Procvičujete ve třídě koordinační schopnost i? 

Procvičování K.S. Počet 
ano 17 

občas 15 

ne 4 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

Z. 
17 

15 

m 
Jakým způsobem procvičujete? Počet 
práce rukou 3 
pravolevá orientace 3 
při práci na PC 3 

pomocí her při Tv a Hv 2 
speciálně pedagogickým 2 
Hry pro šest smyslů: Hana Budínská 1 
kondiční drobné cviky 1 
stoj na jedné noze 1 
tanečky 1 
orientace v prostoru 1 
oční pohyby 1 
držení těla 1 

občas 
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Touto otázkou jsem chtěla zjistit, zda učitelé rozvíjí koordinaci a tedy tím zlepšují čtení, 
psaní a potlačují tak některé problémy dětí. 17 učitelů koordinační schopnosti 
procvičují. 15 učitelů je procvičují jen občas. 4 učitelé se tomuto nevěnují. 

14. Znáte nějaké cviky, které m o h o u pomoci v poruchách učení či z lepšení 
výkonu čtení? 

Znalost cvičení Počet 
ano 20 
ne 16 

Jaké typy cvičení znáte? Počet 
pravolevá orientace 4 
pohybová, sluchová, hmatová, zraková percepce- formou hry 3 
orientace v prostoru 3 
relaxační cvičení 2 
postřeh 2 
cvičení pro dyslektiky 2 
přesnost 1 
spec. pedagogické 1 
oční pohyby 1 
práce na počítači 1 
pohybově nenáročné klidnější cviky 1 
protažení 1 

Nadpoloviční většina respondentů zná cvičení na zlepšení dovednosti čtení a psaní. 
Nejvíce se zaměřují na rozvíjení pravolevé orientace, vnímání formou her a orientace 
v prostoru. 
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15. Zapojujete do vyučování meditaci či relaxační cvičení? 

Zapojováni cvičení Počet 
ano 20 
spíš ano 6 
spíš ne 5 
ne 5 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

Jň 
v ľ 

yt 

20 

6 
s 

6 
s 

P J 
spíš ano spíš ne ne 

21 respondentů do vyučování zapojuje meditační nebo relaxační cvičení. 7 dotázaných 
je zapojují občas. Ostatní tato cvičení s dětmi nedělají. Nejvíce důvodů proč tato cvičení 
nedělají, je proto, že neznají techniky nebo se jim cvičení neosvědčila či nemají na to 
dostatek prostoru a času. Naopak ti, co tato cvičení s dětmi dělají, je vidí jako přínosná. 
Nejvíce z hlediska uvolnění, zlepšení soustředěnosti, pozornosti a aktivity. 

Důvody, proč nezapojují Počet 
neznám techniky 3 
neosvědčilo se 2 
není čas 2 
nedostatek místa 1 

Důvody, proč zapojují Počet 
uvolnění 8 
zlepšení soustředěnosti 8 
zlepšení pozornosti a aktivity 5 
pro odpočinek 5 
zklidnění 3 
osvěžení 2 
okysličení organismu 2 
zlepšení psychiky 2 
odreagování 2 
vhodné i pro zlepšení čtení 1 
rozvíjení pravolevé orientace 1 
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Hodnocení dotazníku dětí (14 respondentů) viz. příloha č.3 

1. Máš rád/a sport nebo TV ve škole? 

Mám rád sport Počet 
ANO 13 
NE 1 

Dodatky respondentů: 
jsem sportovní 2 
baví mě to 2 
nemusím pořád 
sedět 1 

Naprostá většina dětí má ráda sport, pohyb. 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

13 

A N O NE 

2. Děláš nějaký sport pravidelně? 

Dělám sport Počet 
ANO 9 
NE 5 

Dodatky respondentů: 
tanec 5 
gymnastika 2 
golf 1 
tenis 1 
běh 1 
hokej 1 
basket 1 

plavání 1 
bruslení 1 

Ý s % • 

/ / i -

ANO NE 

9 dětí dělá pravidelně nějaký sport. 
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3. Chtěl/a by si víc pohybu ve škole? 

Více pohybu ve škole Počet 
ANO 13 
NE 1 

Dodatky respondentů: 
málo TV 3 
delší TV 1 
pořád sedím 1 
málo TV 1 
stačí takový 1 

14 

12 

10 

8 

e 
4 

2 

o 

/ Г 

13 

Ö 5 

ANO NE 

Naprostá většina by chtěla mít více pohybu ve škole. 

4. Líbil by se ti pohyb i v jiných vyučovacích hodinách než jen v Tv? 

Pohyb v jiných vyučovacích hodinách než v Tv Počet 
ANO 13 
NE 1 

Dodatky respondentů: 
Byla by to zábava, bylo by to j iné 
než na Tv, bylo by to lepší 14 

12 

10 

8 

6 
/ / 

4 / 
2 

/ 
/ 

0 

/ Г 
/ 

13 

ANO NE 

Pohyb ve škole by chtěly mít děti nejen v Tv, ale i v jiných všeobecných vyučovacích 
hodinách. 

5. Chtěl/a by si cvičit i o přestávce? 

Cvičení o přestávce Počet 
ANO 7 
NE 6 

Jeden z dotázaných neodpověděl. 

Polovina dotázaných dětí by chtěla cvičit i o přestávkách. 
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6. Kde by si chtěl/a zkusit cvičit? (respondenti mohli zvolit více odpovědí) 

Prostory na cvičení Počet 
Ve třídě 4 
Na chodbě 3 
Na schodišti 2 
Jinde 8 

Ve třídě Na chodbě Na schodišti Jinde.. 

Děti by chtěly cvičit na různých místech. Nejvíce z daných prostor by chtěly cvičit ve 
třídě. Kromě chodby a schodiště by chtěly využít i jiné prostory školy či cvičit venku. 

7. Jak dlouho se soustředíš, jak dlouho dáváš pozor ve vyučovací hodině? 

Délka mého soustředění Počet 
Chvíli 3 
5 minut 0 
20 minut 3 
Celou hodinu 8 

Chvíli 5 minut 20 minut 

У 
8 

/ / 

/ / <r 

У / 

/ / <r J / / <r J / / <r o J / / <r J 
Celou 

hodinu 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, zda se děti umí ohodnotit, zda jsou schopné 
sebekriticky říci, jak dlouho se soustředí. 8 dětí odpovědělo, že se dokáží soustředit 
celou hodinu. Ostatní maximálně 20 minut. 

8. Cítíš někdy strach a nervozitu ve 
škole? 

Strach, nervozita Počet 
ANO 10 
NE 4 

S 

9 9 9 9 

A— 

5 

9 

A— 

5 

9 

A— 

5 

9 

A— 

5 

9 

У 

ANO NE 

Většina dotázaných dětí cítí ve škole strach, nervozitu. 
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9. Cítíš se silný, máš hodně energie? 

Mám hodně energie Počet 
ANO 11 
NE 3 

V této otázce děti ohodnotily, kolik mají energie. Tuto energii je třeba povzbuzovat a 
využít a regulovat. 

10. Bolí tě při vyučování někdy záda nebo krk? 

Bolí mě záda, krk Počet 
ANO 5 
NE 9 

ANO NE 

Většinu dětí nic nebolí. Jen 5 dětí si stěžuje na bolesti zad či krku. 
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5.4. Měření a testování 

(testy provádělo 12 dětí) 

Orientační měření, testy pohyblivosti a držení těla úspěšnost 

držení těla u stěny (nelze vsunout dlaň za bedra) 12 

pravý úhel dolních končetin 12 

leh na zádech na stole, jedna noha visí, druhou přitahovat skrčmo к hrudi 12 

leh na zádech v upažení pokrčmo do pravého úhlu (ramena se nezvedají) 12 

dotknout se bradou kosti prsní v předklonu hlavy vleže 12 

vzpažením zkřížit paže za zády, dotknout se horní části lopatky 12 

dřep na plných chodidlech a předpažit 12 

P paže vzpažením a L paže zapažením, dotknout se prsty 12 

Orientační měřeni pohyblivosti těla 

• předklon vsedě, měření přesahu prstů rukou za chodidla 

• ze stoje rozkročného do předklonu a zpět s otočením trupu na P, L 
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Měření držení těla viz. příloha č.4 

(testy provádělo 12 dětí) 

Úspěšnost provedení cviků za účelem 
změření dysbalancí těla 

Cviky Ano Ne 

hluboký předklon 10 2 
předklon a vzpřímení- páteř 8 4 
porovnání poloh párových orgánů na těle 10 2 
stoj spatný předpažit, výdrž 7 5 
sed jednonož pokrčmo, pravý úhel 10 2 
leh přednožit, 90° 3 9 
leh přitažení jednoho kolena 5 7 
sed na židli, předklon 12 0 
sed na židli, úklony 7 5 
leh pokrčmo, vzpažit 7 5 
stoj jednonož, výdrž 7 5 
leh pokrčmo, ruce v týl, výdrž ve zdvihu 3 9 
klek s podporou jednou paží, výdrž 7 5 
leh připažit, brada ke klíční kosti, výdrž 2 10 
klek, připažit pokrčmo v předklonu, výdrž 8 4 

Odchylky držení těla Počet 
hyperlordóza bederní 9 
hyperlordóza krční 9 
kulatá záda 3 
skoliotické držení 2 
zkrácené svaly zadních 
stehen 6 
oslabení flexoru krku a hlavy 10 
oslabení dolních fixátorů 
lopatek 6 
oslabení hýžďových svalů 4 
zkrácené bederní svaly 5 
oslabené břišní svaly 9 
zkrácené flexory kyčelního 
kloubu 4 

zkrácené prsní svaly 4 
oslabení zádových svalů 4 

Druhy vadného držení těla 

10 
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4 
2 
0 
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Л 

9 s À 
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5.5. Praktické cvičení - experiment viz. príloha č. 7 

V hodině českého jazyka 

1. Automasáž z Cchi kung 

- masáž všech částí těla, uvolňování svalů a připravení na zátěž 

Hodina českého jazyka byla po TV, děti nechtěly vstávat. Najednou měly pocit, 

že mají dostatek pohybu. Ale bavilo je to, samy zjišťovaly, co je jim příjemné. 

2. Kreslení ležatých osmiček 

- cvičení na lepší soustředění, na propojení pravé a levé hemisféry mozku, pro 

lepší koordinaci oka a ruky (pro zlepšení poruch učení dysgrafie a dyslexie). 

Děti nejprve u cvičení seděly a snažily se uvolnit paže a ruce. Poté co již pohyby 

měly nacvičené, děti vstaly a cvičily ve stoje. Ne všechny děti se soustředily na 

své pohyby. Některé sledovaly ostatní a nebo si hrály s různými věcmi. Právě ty 

děti, které by potřebovaly toto cvičení, se věnovaly jiným věcem. 

3. Posilování v sedě na židli 

Posilování paží a rukou, mezilopatkových svalů, dolních končetin a břišních 

svalů. Cvičila jsem s dětmi každý cvik v jedné sérii, počet opakování cvičení 8 

dob. Děti cvičily pilně, bylo nutné je upozorňovat na rovné sezení. Při druhém 

cviku některé děti už bolely paže. Boxování se jim velice líbilo, především 

chlapcům. 

П Г " + С r-yť < Г 1 

sed na židli, upažit, sed na židli, upažit, do predpažení, 

do predpažení, zároveň rozvírat zároveň střídavě vztyčovat a klopit 

a svírat prsty v pčst dlaně 
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о 
JĹ~—• 

Í I T 
skrčit upažmo pravou, ruce v pěst, 

boxovat, střídat paže 

0 
A. 4-

Ol 
sed na židli, skrčit zapažmo, 

ruce v pěst, do zapažení a zároveň 

rozevřít prsty ; v zapažení hmitat 

rukama к sobě 

sed na židli, ruce se drží za okraje 

židle, přednožovat, špičku ohnout 

vzhůru - výdrž 

U tohoto cvikuje nutné se 

odsunout od lavice. 

Î X 

střídavě hmitat do predpažení povýš a 

poníž 

Л 
sed na židli, vzpažit, ruce v pěst, 

skrčit vzpažmo, předloktí dolů, 

vzpažit levou, střídavě P, L 

sed roznožný na židli, skrčit vzpažmo 

zevnitř, ruce v týl,předklon к jedné 

noze, zároveň zvedat koleno na stejné 

straně. 

Děti se u tohoto cvičení různě 

kroutily. Je nutné se odsunout od 

lavic a pak zkoordinovat pohyby. 

Kreslení ležatých osmiček. 

Děti už věděly, co je čeká. Cvičení už bylo lepší. Děti se více soustředily na své 

pohyby. Včetně těch dětí, které to potřebují. 
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5. Protahování na koberci 

Protahování beder a dolních končetin, prsních svalů. 

sed jednonož pokrčit, 

hluboký předklon к noze 

Na každou stranu alespoň 2x oba cviky. 

vzpor klečmo dohmatem podál 

protlačit ramena, sunout ruce 

po podložce vlevo a vpravo 

podřep spojný, hluboký předklon, 

paže spustit k zemi 

Počet opakování 3x. 

vzpor klečmo, hlava svěšená, 

bedra tlačit vzhůru 

Počet opakování 3x. Po jednom 

opakování uvolnění, prohnutí. 

- П 
o + i r f 1 

stoj, přednožit pravou, podřep, 

tlačit pánev vpřed 

Na každou stranu alespoň 2x. 

Dbát na protlačení pánve vpřed 

a správný postoj. 

0 

Ж U. 

sed roznožný, upažit, hluboký 

předklon k P, L noze 

Ke každé noze předklon 2x. 

vzpor klečmo, L upažit povýš, hlava 

se otáčí za paží 

Počet opakování 8 dob, děti se dívaly 

Spíše po sobě než nahoru. 
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Děti si vlezly vedle sebe na koberec, pak se tam děti vešly a mohli jsme cvičit. 

Protahování jim šlo a bavilo je to. Při protahování beder děti dobře pracovaly. 

Při předklonu ze stoje měly problém se ohnout a dotknout se země, někdo padal 

rovnou na zem. Spoustu dětí mělo zkrácené svaly zadní strany dolních končetin. 

Při sedu roznožném bylo nutné, aby část dětí cvičila mimo koberec, aby se děti 

na něj vešly. Ostatní děti si zatím protahovaly ohybače kyčle v podřepu. 

6. Cvičení na držení těla 

Na koberci se děti procházely s kroužky nebo sešity na hlavách a různými 

způsoby se zdravily. Vyzkoušely se poklonit, potřepat rukou a obojí zároveň. 

Sešity dětem často padaly, kroužky byly těžší a tak lépe držely na hlavách. Našly 

se i děti, které hledaly cestu, jek obejít to, aby jim věci z hlavy nepadaly. Tyto 

děti úplně zapomínaly na rovná záda a hlavu držet vzhůru. Dětem se to líbilo, 

mohly si povídat, řešily problém a hrály si u toho. 

7. Cvičení na rovnováhu 

Skoky na jedné noze, rotace se zastavením. 

Nejprve děti skákaly po jedné noze přes celý koberec. Některé děti měly 

problém s udržením rovnováhy. Poté jsme začaly dělat rotace. Některým dětem 

především dívkám se rotace velice líbily, hrály si na baletky, ale i klukům se to 

líbilo. Především rychlost rotace, ale už jim nezáleželo na tom, kam dopadnou a 

jak skončí. Některé děti i přes snahu měly problémy s orientací. 

8. Posilování na koberci 

o 

leh - přednožit, rukama podložit pánev, 

podsadit pánev, v přednožení hmitat 

nohama vpřed a vzad střídavě 

Počet opakování 16 dob. 

leh skrčmo, kolena se dotýkají, 

paty od sebe, skrčit připažmo, 

ruce křížem na ramena, předklon 

Počet opakování 8 dob. 
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о 

turecký sed, skrčit upažmo dolů vzad, 

opakované hmity lokty dolů vzad 

Počet opakování 8 dob. 

turecký sed, skrčit připažmo 

vzad, předloktí svisle vzhůru, 

zvolna vzpažit vzad a zpět 

Počet opakování 8 dob. 

O 
• Г-J\ 

turecký sed, pokrčit připažmo, předloktí vpřed, 

vytočit je vně a zpět, opakovaně 

Počet opakování 8 dob. 

Děti si lehly vedle sebe na koberec. Nejprve jsme posilovali břišní svaly poté 

mezilopatkové. Některé děti nechtěly cvičit, někdo nevydržel cvičit celou dobu. 

Při cvičení v tureckém sedu, kdo se nevešel na koberec, si sedl na židli. Děti se 

pořád po sobě koukaly a rozesmívaly se. Když jsme skončili, tak si rády sedly 

do lavic, ale pořád si o tom povídaly. 

9. Kreslení ležatých osmiček 

Děti se na cvičení už více soustředily ale bez žádného velkého zájmu. 

10. Hra na Mont Everest 

Děti běhaly po skupinách a spolupracovaly mezi sebou ve skupině. Měly za úkol 

najít co nejvíce kódů po nejbližších prostorách školy a ve třídě. Tyto kódy byly 

na kartách, které byly položené na určitém území. Tyto kódy děti měly najít, 

zapamatovat si je a říci mně. Já jsem kontrolovala správnost kódu a odškrtávala 

řečené kódy jednotlivým skupinkám. Která skupina našla všechny kódy, 

vyhrála. Dětem se hra velice líbila, běhaly, předháněly se, hledaly a pobízely se 

ve skupinách. 
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11. Křížové pohyby 

- na lepší soustředění, koordinaci oka a ruky, občas propojené s rovnováhou 

U cvičení jsme nejprve stáli. Každý cvičil sám, občas ve dvojici pro lepší oporu. 

Dětem to šlo, když to bylo spojeno s rovnováhou, tak každý poznal, jak na tom 

je. Poté jsme cvičily v sedě. Hráli jsme si na loutky, které někdo ovládá. Děti se 

zkusily ovládat i vzájemně. Tato část se dětem líbila více. 

V hodině matematiky 

12. Automasáž z Cchi kung 

- masáž všech částí těla, uvolňování svalů a připravení na zátěž 

Některé děti se na masáž soustředily, některé nedávaly pozor, a tak se 

masírovaly technicky špatně. Dětem to bylo příjemné, ale nepříjemné bylo to, že 

stály. 

13. Protahování a posilování na židli 

Protahování trupu, prsních svalů, dolních končetin a beder 

sed na židli roznožný, upažit pravou, 

úklon na levou stranu, střídavě 

Počet opakování 4x. 

sed na míči roznožný, upažit L 

zapažování v hmitech, hlava za 

paží. 

Počet opakování 8 dob na každou 

stranu. 
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sed na židli unožit levou, úklon 

na P, L stranu 

Počet opakování 4x. 

Je nutné se odsunout dál od lavice. 

Posilování mezilopatkových svalů 

" i 
Л 

sed na židli, vzpažit pravou, 

připažit levou, hmitat vzad střídavě 

Počet opakování 8x. 

j ö L j O I 
sed na židli, upažit, levou skrčit 

skrčit upažmo dolů levou, 

prsty na rameno, skrčit vzpažmo levou, 

prsty na pravé rameno, střídavě 

Počet opakování 4x P, L. 

Některé děti se při cvičení špatně posadily na židle, opíraly se o opěradlo nebo o 

lavice. Všechny děti cvičily, lavice při cvičení nevadily. 2-3 děti nechtěly vůbec 

cvičit - bolí je to, jsou z toho unavený, jsou líný. Jinak cviky dětem nedělaly 

problém. 

sed na židli roznožný, ruce 

spojit v predpažení, předklon, 

tah rukou vpřed, protlačit bedra vzad 

Počet opakování 4x. Je třeba, aby si 

děti sedly na kraj židle. 

sed na židli, upažit, hmitat vzad, 

pomalu upažit poníž, dolů a dolů 

poníž 

Počet opakování 8x. 
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14. Relaxace v leže 

Děti ležely na koberci se zavřenýma očima, někdo se usmíval, někdo spal, 

snažila jsem se slovním doprovodem a hudbou v dětech vytvořit zpevnění a 

následné uvolnění. Děti se na vše soustředily. Líbilo se jim to a nechtěly se jít 

učit. 

15. Posilování na schodišti - Schodiště je až za dveřmi ZŠ, kde jsou třídy 

gymnázia. S dětmi jsem šla proto až do přízemí, abychom nerušili vyučování. 

Děti skákaly po jedné noze, snožmo, po schodech dolů a nahoru a k tomu 

vyjmenovávaly vyjmenovaná slova nebo počítaly příklady. Všechny děti cvičily 

s chutí. Snažily se nedupat, ale občas i tak byly moc hlasité. 

16. Cvičení na chodbě s pravítkem 

Protahování paží, prsních svalů, trupu 

Pravítko mezi kolena - chůze vpřed chodbou Počet opakování 4x. 

Pravítko na hlavu - chůze vpřed chodbou 

Cvičení s pravítky bylo pro děti zajímavé. Bavilo je to. Děti se u toho hodně 

nasmály. Pravítka si hlídaly a ve dvojicích dobře spolupracovaly. Při chůzi 

s pravítkem se děti předháněly, kdo dojde první. Když měly pravítko na hlavě, 

tak si dávaly záležet, aby jim pravítko nespadlo a náhodou se nerozbilo. 

podřep rozkročný, skrčit vzpažmo levou, 

skrčit připažmo pravou, spojit ruce 

za zády 

předávání pravítka za zády, střídání paží 

Počet opakování 8x. 

stoj unožit levou, vzpažit, 

úklon nalevo, ruce drží pravítko 

děti si ho mohou ůklony 

předávat ve dvojicích vedle 

sebe 
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17. Automasáž z Cchi kung na koberci 

Děti nestály správně. Na koberci jsme vytvořili kruh. Děti to ale vnímaly jako 

přestávku. Povídaly si, nesoustředily se a nebavilo je to. Bylo těžké je poté 

přimět к učení v klidu lavicích. 

18. Protažení v lavicích na židlích 

Protahování prsních svalů, trupu a šíje, beder 

0 

sed na židli snožný,spojit 

ruce za zády, propnutím paží zapažit 

a protlačit hrudník vpřed 

Počet opakování 4x. 

sed na židli roznožný, hluboký 

předklon k P, L noze 

Počet opakování 4x. 

Dětem všechny tyto cviky šly. Snažily se protáhnout co nejvíce. Při cvičení 

se zkříženými pažemi se občas sávalo, že se děti předkláněly až ke stehnům. 

M u s e l a jsem je zastavit a znovu ukázat, aby věděly co protáhnout. 

sed na židli roznožný, skrčit připažmo 

dovnitř, ruce křížem na ramena, 

předklon 

Počet opakování 4x. 

sed na židli roznožný, vzpažit, ruce v týl 

otáčet trup na P, L stranu 

Počet opakování 4x. 
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V hodině přírodovědy 

19. Kreslení ležatých osmiček 

Před cvičením každý něco napsal. Pak jsme cvičili a já jsem jim řekla o pokusu. 

Děti se více začaly soustředit, potom napsaly to samé co na začátku. Některé děti 

se divily, že písmo je lepší než předtím. Ne všechny děti cvičily s nadšením, je 

to pro ně moc statické cvičení. 

20. Posilování a protahování na chodbě 

Posilování paží, zádových svalů 

vzpor ležmo vysazeně, 

ručkovat vlevo a vpravo 

vzpor ležmo vzadu pokrčmo, 

chůze a ručkování vpřed 

vzpor ležmo, obratem do upažení 

a zpět, na druhou stranu 

Počet opakování 4x. 

Děti se neuměly moc zpevnit, 

někdo to udělal jen 2x a už neměl 

sílu. 

stoj levým bokem ke stěně, 

pokrčit upažmo předloktí svisle vzhůru 

opřít o stěnu, tlačit do stěny - výdrž 

Počet opakování 4x. 

0 o 
a 

stoj čelem ke stěně, skrčit upažmo 

dolů vpřed, dlaně opřít o stěnu, 

rukama do stěny - výdrž 

Počet opakování 4x. 

stoj zády ke stěně, vzpažit levou 

připažit pravou, opřít ruce o stěnu tlačit 

tlačit vzad 

Počet opakování 4x. 
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Protahování ve dvojicích v sedu zády к sobě - my jsme tyto cviky dělali ve stoje 

Počet opakování každého cviku alespoň 4x. 

sed zády к sobě, vzpažit, spojit ruce sed zády к sobě, upažit, spojit ruce 

jeden záklon, druhý předklon jeden upažit vpřed, druhý upažit vzad 

i S 
sed zády к sobě, pokrčit upažmo, spojit ruce 

otáčet trupem vpravo a vlevo 

Venku před třídou děti cvičily zpočátku jednotlivě a poté při protažení ve dvojici. 

Dětem se neobvyklý prostor cvičení líbil, bylo třeba je ale často tišit, nebraly ohled 

na ostatní třídy. Děti si musí zvyknout, že když budou v jiných prostorách školy než 

ve své třídě, nesmí být moc hlasité. Při cvičení si každý našel své místo u stěny a 

poté se snažily do ní tlačit. Cvičení ve dvojici bylo pro ně zajímavé, ale opět to v 

nich vzbudilo hlasité emoce. Bylo těžké navázat na klidnou práci ve třídě. 
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21. Posilování s míčkem na židli 

o <a\ 

Ä + A 
sed na židli roznožný, upažit pravou, 

skrčit upažmo dolů levou, držet míček, 

skrčit vzpažmo levou, 

na pravé rameno a zpět 

Počet opakování 8x. Děti při cvičení 

často předkláněly hlavu. 

sed na židli, upažit,v pravé držet 

držet míček, skrčit do zapažení, 

předat míček do levé 

Počet opakování 8x. 

sed na židli, upažit, pravá drží míček, 

do vzpažení, předat do levé 

Počet opakování 8x. 

Cvičení se realizovalo za lavicemi na židlích. Děti se měly od sebe posunout, 

aby měl každý svůj prostor a posadit se na kraj židle. Některé děti se ale 

neposunuly. I přes mé upozornění seděly na celé ploše židle a opíraly se o 

opěradlo židle. Při cvičení se snažily neprohýbat, ale hlavu často předkláněly. 

S míčkem dobře pracovaly a snažily se držet tělo rovně. Na závěr si s ním mohly 

zaházet o zem. To je nejvíce bavilo a rozproudilo. Pak jsem musela zařadit ještě 

uklidnění, aby mohly pokračovat v práci. 

22. Relaxace ve stoje 

Třídou se linula relaxační hudba lesa, zvířat a vody. Většina dětí hudbu velice 

dobře vnímala. Zpočátku měly všechny děti zavřené oči, později jsme začali 

cvičit. Ztvárnili jsme orla letícího na vysoký strom. Některé pohyby byly 

spojené s rovnováhou. 

Všechny děti se krásně uvolnily, zklidnily, hodně se soustředily i na rovnováhu, 

na své tělo. Jedna dívka a chlapci v zadních lavicích bohužel rušili ostatní tak, že 

hudba občas zanikla a práce dětí byla narušena. 
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V hodině Hv 

23. Tanec - polka na lidovou písničku Kalamajka mik mik mik 

Děti měly hodně prostoru, ale tlačily se na sebe. Hudbu pořádně neposlouchaly. 

Jen některé děti tančily správně. Většina dívek se snažila o rovná těla. Spousta 

dětí neumělo polkový krok. Věnovaly jsme se mu na koberci. Později tančily ve 

dvojicích. Chlapci z toho měli legraci a nevěnovali pozornost pokynům a hudbě. 

Hodnocení bylo provedeno na vzorku 4 dětí viz. příloha č.5. 

cvičení pozitivní negativní neutrální 
relaxace vleže na koberci 2 0 2 
Automasáž 2 1 1 
protahování na židli, na koberci 3 0 1 
posilování na židli 3 0 1 
kreslení ležatých osmiček 2 2 0 
křížové pohyby + rovnováha 3 0 1 
posilování na schodech 4 0 0 
posilování na chodbě 3 0 1 
Tanec 2 1 1 
protahování na chodbě 3 0 1 
cvičení na držení těla 2 1 1 
pohybová hra 4 0 0 
relaxace u lavic 3 0 1 

Nehodnocené cviky 
Rovnováha 
relaxace v sedě na koberci 
posilování s míči 
posilování na koberci 
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Hodnocení oblíbenosti pohybových aktivit dětmi 

relaxace u lavic 

pohybová hra 

cvičení na držení těla 

protahování na chodbě 

tanec 

posilování na chodbě 

posilování na schodech 

křížové pohyby + rovnováha 

kreslení ležatých osmiček 

posilování na židli 

protahování na židli, na koberci 

automasáž 

relaxace vleže na koberci 
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5.6. Doporučení zařízení a využití prostorů škol к podněcování dětí к pohybu 

Atrium, dvory 

Pro efektivní využití žáků se mohou prostory upravit pro podněcování 

spontánních pohybových aktivit. Do atria či dvorů škol se může postavit klouzačka, 

trampolína se záchranou, děti pak samy mohou skákat bez záchrany učitele. Učitel jen 

musí dbát na počet dětí v trampolíně a kontrolovat je. Do jednoho rohu se mohou 

postavit stojany na házení kroužků. Dále můžeme použít různé prolézačky, či lanové 

mosty. Můžeme sem také postavit malou lanovou pyramidu nebo horolezeckou zeď. 

Děti si budou tímto cvičit orientaci v prostoru, rozvíjet koordinaci pohybů všech 

končetin, obratnost a sílu. Učitel dbá na přiměřený počet dětí na pyramidě. 

Na určitá místa můžeme dát cedulky s instrukcemi, co dělat: běhat, skákat, 

klusat, cválat stranou, poskakovat, vykopávat nebo zakopávat,...Děti mohou běhat 

v družstvech, samostatně, podle jejich vůle či instrukcí učitele. Vždy dělají lokomoční 

pohyby dle pokynů na cedulce. Tyto cedulky na sebe navazují a způsoby lokomoce se 

střídají. 

Chodba 

Pro činnosti na chodbě o přestávce či v hodině je dobré využít velké voskové 

plátno s barevnými puntíky. K tomu je třeba i kostka se stejně barevnými puntíky. Děti 

mohou hrát v malém množství, jeden hází kostkou a určuje instrukce, např. pravou 

rukou na žlutý puntík, levou nohou na zelený,...Děti si tak cvičí pravolevou orientaci, 

orientaci v prostoru, rozvíjí svou obratnost a poznání barev. 

Na tomto koberci se ale mohou dělat i jiné varianty. Skoky po jedné barvě 

snožmo, po jedné noze,...Také děti mohou být družstvech - 4 družstva-prohodit si 

křížem místa —> nohama, rukama dle instrukcí kostky, dítěte nebo učitele, nebo se 

přesunovat jen po jedné barvě,...Děti si u této varianty rozvíjí i taktiku, přemýšlí a 

spolupracují mezi sebou. 

- 2 družstva - kdo dřív se dostane křížem , opět různé způsoby přesunování 

Děti si opět rozvíjí taktiku, přemýšlí a spolupracují spolu. 

Někam do ústranní chodby se může postavit malý stabilní basketbalový koš. Na 

něm by si děti mohly kdykoliv cvičit hod na cíl. 
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Třída 

Upravená třída by měla být taková, aby děti měly možnost pohybu. Je vhodný 

koberec a odstraněné lavice z tohoto prostoru. Vzadu ve třídě pak může být malá 

lavička nebo kladinka, gym bally a dvě balanční desky. Ve skřínce pak mohou být 

uložené podložky a overbally. Tímto způsobem mají děti vše v dosahu. 

Během hodiny, kdo bude hotov se svou prací nebo potřebuje pohyb, může sej í t 

pohupovat na gym balon nebo jít na balanční desku. 

Cvičení správného sezení, všechny děti mají overball, sednou si na něj a dělají různé 

pohyby, posílají si něco po třídě,...dále na jemnou motoriku budou děti mačkat 

overball prsty. Děti mohou v sedě přendávat balon kolem těla nebo přes hlavu. 

Děti si míč mohou kutálet, posílat, házet,... 

Viz. příloha č. 6. 
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6. Výsledky výzkumu 

Výsledky pozorování 

Z výsledků je patrné, že učitelka se snaží do hodin začleňovat pohybové úkoly. 

Ale i přesto to jsou úkoly spíše statické. Většinou jen jedno dítě vykonává intenzivnější 

pohyb. Učitelka začleňuje většinou didaktické pohybové hry. Některé hry (Bum) 

navozují pozornost a zároveň děti střídají polohy těla. Dále upřednostňuje štafetové hry, 

které ale nesplňují pohybovou aktivitu všech dětí najednou. V rámci vyučovací metody 

učitelka zapojila měření času na počet vykonaných dřepů či přepis vět hledaných ve 

třídě. V hudební výchově začleňuje hru na tělo a chůzi do hudby. Relaxační cvičení či 

vyrovnávací cvičení se během pozorování ve třídě nevyskytly. Učitelka nevyužila žádné 

pomůcky, které by podněcovaly dynamický sed či pohyb nebo hru. Učitelka 

upřednostňuje frontální výuku. Jen občas využívá skupinových prací. Koberec využívají 

jen na hry. Jinak koberec nevyužívají. 

Výsledky měření držení těla 

Z výzkumu vyplývá, že nadpoloviční většina ze vzorku dětí má vadné držení těla. Děti 

mají zkrácené a oslabené různé svaly na těle a některé tyto odchylky přerostly do 

vadného držení. Nejvíce mají děti krční a bederní hyperlordózu, u třech dětí se vyskytla 

kulatá záda a dvě děti trpí skoliotickým držení. 

Výsledky dotazníků - učitelé 

Všichni dotazovaní učitelé učí na 1.stupni. Nejvíce učitelů ze vzorku učí ve třetím a 

čtvrtém ročníku. Z dotazovaných učitelů se spíše jedná o učitelé s dlouhou praxí. 

Nejvíce učitelů má nejdelší praxi, tedy 25 let a více. Jen dva učitelé učí krátce 1-3 roky. 

14 učitelů do dotazníku neodpovědělo jakou mají specializaci. Napsali 1.stupeň. 8 

učitelů má specializaci Tv. Ostatní mají jiné specializace. Naprostá většina jsou ženy. 

Mezi dotazovanými učiteli byli jen 4 muži 
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Pro všechny učitele je pohyb pro děti velice důležitý. Je ale zvláštní, že jen 

polovina z dotázaných učitelů odpověděla, že počet vyučovacích hodin Tv nestačí. 

Ostatní učitelé jsou s počtem hodin Tv spokojeni. Učitelé si myslí, že když se zvýší 

intenzita pohybových aktivit, tak to pro děti znamená, že se zlepší jejich psychika, 

držení těla a bude je to motivovat ke sportu. Jen 4 učitelé odpověděli, že se zvýší i 

zájem o vzdělávání se. Většina odpověděla, že je nutné, aby děti cvičily jak ve škole tak 

i mimo ni. Někteří dokonce odpověděli, že je to nutné po celý život a nejen v dětství. 

Učitelé podle odpovědí začleňují prvky Tv a ZTv do vyučovacích hodin. Jedná 

se především o cviky na vyrovnávání a prevenci držení těla a relaxační cvičení. 

Ti učitelé, kteří zařazují do vyučování relaxaci či meditaci, to dělají z důvodu uvolnění 

těla a mysli dětí, zlepšení soustředěnosti, pozornosti a zvýšení aktivity. Čtvrtina 

z dotázaných tyto prvky nepoužívá, protože nezná techniky nebo se jim neosvědčily a 

nebo proto, že nemají dostatek prostoru a času к vykonávání tohoto cvičení. V menší 

míře se objevily pohybové hry, soutěže, tanec a hra na tělo. Ostatní pohybové prvky 

používá jen velmi malé množství z dotázaných učitelů. Polovina z dotázaných 

procvičuje u dětí z hlediska zlepšení čtení a psaní koordinační schopnosti, rozvíjí 

pravolevou orientaci, vnímání a orientaci v prostoru. 

Nejvíce respondentů začleňuje pohyb do hudební výchovy. 25 učitelů integruje 

pohyb do českého jazyka a matematiky. 19 učitelů používá pohyb v přírodovědě, 16 

učitelů ve výtvarné výchově a jen 14 učitelů ve vlastivědě. Z odpovědí je patrné, že se 

učitelé snaží o začleňování pohybu a zlepšování psychiky dětí. Je ale nutné posoudit, 

jak často pohybové prky začleňují do hodin a zda se opravdu jedná o zvýšení pohybové 

aktivity nebo jen o změnu polohy těla. 

-děti 

Naprostá většina dětí má ráda sport a pohyb. 9 z dotázaných dětí dělá pravidelně 

nějaký sport. Chtěly by mít ve škole více pohybu, a to nejen více hodin Tv, ale i pohyb 

ve všeobecných předmětech. Polovina dotázaných dětí by chtěla cvičit i o přestávkách. 

Chtěly by cvičit na různých místech školy. Nejvíce z daných prostor by chtěly cvičit ve 

třídě. Kromě chodby a schodiště by chtěly využít i jiné prostory školy či cvičit venku. 
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Samy děti potvrdily, že se nedokáží dlouho soustředit, a tak při nezábavné hodině a 

dlouhém sezení dochází к mnoha negativním faktorům jako je únava, nuda a rušení. 

Je nutné se zajímat o psychiku dětí. Podněcovat kladný vtah ke škole a ke vzdělání. 

Vyučování by mělo být pestré, aby děti nebyly nervózní a neměly strach. Vzbuzovat 

v dětech energii, dát jim prostor pro její využití a zvyšování. Některé děti si stěžují na 

některé bolesti hybného systému, které vyplývají především z dlouhého sezení. Je proto 

opravdu důležité pohyb do hodin zařazovat. 

Výsledky praktického cvičení - experimentu 

Z mé reflexe můžu říci, že dětem se většina aktivit líbila. Především cvičení v jiných 

prostorách školy byla pro děti zajímavá. Děti byly plny očekávání, své emoce 

neskrývaly, ale bohužel až tak, že děti bylo těžké ztišit. Relaxační cvičení byla pro ně 

úplně nová. Nejprve to v dětech vzbuzovalo obavy, kontrolovaly se mezi sebou, ale 

snažily se o uvolnění. Časem se všechny děti na relaxaci soustředily a uvolňovaly se. 

Nejvíce se jim líbila taková forma relaxace, kdy děti jen ležely a poslouchaly hudbu či 

můj hlas. Po relaxaci bylo těžké děti dostat zpět do lavic. Chtěly by pořád ležet a nic 

nedělat. Když se ale děti měly soustředit na pomalé pohyby paží, tak to jim dělalo 

problém. Tato aktivita je vůbec nebavila, a tak se na ní ani nesoustředily. Aktivity 

s dynamickým rázem je těšily více. Děti se tak uvolnily, odreagovaly a mohly se i bavit 

mezi sebou. Masáž byla pro děti také něco nového, překvapivého. Děti se na pohyby 

soustředily, byly jim příjemné. Jediné, co se dětem na této masáži nelíbilo, bylo to, že 

musely u toho stát. Když jsem zařadila masáž ve dvojicích, kdy děti seděly za sebou, 

zbavilo to i takové děti, které je těžké něčím zaujmout. Některé aktivity u dětí na 

krátkou chvíli přerušily jejich pozornost. Pak ale pracovaly lépe a s větším zájmem. 
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7. Diskuze 

V současném systému vzdělávání jsou kladeny na děti velké nároky, co se týče 

objemu učiva. Ve snaze zvládnout předepsané či doporučené učivo, omezuje se výuka 

všeobecně vzdělávacích předmětů většinou na tradiční formy, kdy je dítě vedeno 

к rozvíjení vědomostí při absenci či omezování pohybových aktivit. 

Je důležité, že každé dítě je individualita, každé má své potřeby a každému 

vyhovuje jiný způsob učení. Je nutné si uvědomit, zda dětem pohybová aktivita pomůže 

ke zvýšenému vnímání, přemýšlení a dalším mentálním aktivitám nebo je naopak 

zhorší. Pro pohybové aktivity je nutné najít správnou dobu, měly by být zajímavé a 

pestré. Učitel by měl mít na paměti, že cvičení může propojit s různými jinými 

metodami učení, zapojit cvičení do různých předmětů к znázornění různých obrazů. 

Cvičení je pohyb, zapojení mozku a svalů. Mozek pracuje jinak než při statickém učení. 

Je ale také velmi důležité, zda je učitel pohybu nakloněn a zda umí uspořádat 

hodinu tak, aby do ní vložil nějaké pohybové aktivity a přitom stihnul učební látku. 

Když se toto podaří, děti se budou učit prožitkem, cvičit a lépe si budou věci pamatovat. 

Hl. Předpokládám, že u 50% dětí ze vzorku se vyskytuje vadné držení těla. 

Tato hypotéza se mi potvrdila. Z mého výzkumu vyplývá, že více než 50% dětí 

ze vzorku má vadné držení těla. Jedná se především o krční a bederní hyperlordózu, 

kulatá záda u chlapců a v menší míře o skoliotické držení těla. Některé děti mají jen 

některé svaly oslabené či zkrácené. Proto jsem do mého experimentu zařazovala cvičení 

na vyrovnávání těchto vad. 

H2. Předpokládám, že 10% dětí ze vzorku trpí poruchami učení jako jsou dyslexie 

a dysgrafie. 

Tato hypotéza se mi potvrdila. Dle počátečního rozhovoru s třídní učitelkou 

jsem zjistila, že 10% dětí má dysgrafíi nebo dyslexii. 

Ze vzorku učitelů, které jsem oslovila dotazníkem, je patrné, že se do tříd integrují děti 

s různými speciálními poruchami. Jedná se o 52% učitelů, kteří se setkávají s těmito 

dětmi. Proto je důležité zařazovat především u těchto dětí cvičení na koordinaci, 

zlepšení orientace a rozvoj vnímání. Potom se u těchto dětí a nejen u nich zlepší čtení, 
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psaní a další problémy. Ne všichni učitelé si jsou ale vědomy, která cvičení к tomuto 

zlepšení zapojit do vyučování. Je také nutné s dětmi cvičit od počátku 1. třídy po celou 

dobu. S koordinací a nepozorností se můžeme setkat v jakémkoliv věku, ale při 

včasném cvičení se těmto problémům dá předejít. 

H3. Předpokládám, že děti mají rády pohyb a sport, ale dostatečně nesportují. 

Tato hypotéza se mi nepotvrdila. Ze vzorku 14 dětí má 93% dětí kladný vztah ke 

sportování a pohybu, pouze 7% ne. 9 dětí tedy 64% dětí ze zkoumaného vzorku se 

věnuje sportu pravidelně. Také 93% dětí by chtělo i ve škole více pohybu včetně 

vyučovacích hodin Tv. Sport je pro ně zábava. 

Je zajímavé, že děti chtěly více pohybu, ale když se jim více pohybu dostávalo, 

tak děti mezi sebou dávaly najevo, že nechtějí cvičit. Přitom ale většinou všechny 

cvičily. Některé měly různé připomínky, ale nakonec je to bavilo. 

V dnešní době se věnovat sportu znamená mít několikrát za týden tréninky a pak 

soutěže nebo závody. Škola může nabídnout různé zájmové kroužky, které nemají 

podmínky jako různé sportovní kluby. Jenže i zájmové kroužky jsou pro rodiče drahé, 

jejich nabídka je široká a děti si raději vyberou jazyky nebo počítače než-li sportovní 

kroužky. To je ale škoda. Děti pak sportují nepravidelně. S rodiči sportují jen v létě 

nebo v zimě. Samotné děti se dnes už venku moc nevidí. Děti tak nenavazují kontakty a 

neučí se dalším hrám. Ve škole jsou děti z různých částí města, a proto se navštěvují jen 

málo nebo vůbec. Pak se stává, že děti v místě bydliště nemají kamarády, a tak raději 

sedí doma u počítače. 

H4. Předpokládám, že více pohybu a alternativních forem cvičení ve vyučování 

bude děti motivovat к zvýšenému zájmu o sport a pohybovou relaxaci 

v mimoškolním prostředí a čase. 

Můžu říci, že tato hypotéza se mi potvrdila. 93% dětí ze zkoumaného vzorku by 

chtělo ve vyučovacích hodinách více pohybu a nejen sedět. Chtěly by využívat při 

vyučovacích hodinách různé prostory školy, především svojí třídu. Potom by vyučování 

bylo pro děti zajímavější a motivující. Zhodnocených pohybových aktivit dětmi 

z vybraného vzorku vyplývá, že cvičení bylo téměř vždy hodnoceno kladně. Negativní 
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hodnocení se objevilo pouze u čtyř pohybových aktivit, a to nejvíce u statických 

pohybových aktivit v propojení se soustředěním. 

Když se děti ve škole seznámí s různými sporty, pohybem, s pomůckami, pak 

děti se budou chtít hlásit na sportovní kroužky. Budou vědět, co od toho očekávat a 

nebo už budou něco znát. Když i rodičům ukážeme různé typy cvičení, potom i rodiče 

budou chtít cvičit s dětmi nebo samotní, a tak podporovat ve sportu své děti. Rodiče 

můžeme pozvat do školy na výuku. Mohou se podívat na výuku se zařazením pohybu. 

Seznámí se s různými pomůckami, mohou si zacvičit společně s dětmi, více se sblíží a 

samy budou mít chuť je sportu. 

H5. Předpokládám, že ne více jak 10% učitelů začleňuje do některých 

vyučovacích hodin vyrovnávací cvičení, hudebně pohybové hry, tanečky a 

dramatizaci. 

Na základě dotazníku se mi tato hypotéza nepotvrdila. 75% dotázaných učitelů 

začleňuje pohybové aktivity do hodin. 69% učitelů cvičí s dětmi v hodinách 

vyrovnávací cvičení. Hudebně pohybové hry zařazuje 17% učitelů z dotázaných. 14% 

učitelů s dětmi tančí. Tanec mají rády především dívky, ale i pro chlapce je důležitý. 

Z hlediska pohybu, koordinace pohybů svého těla, dodržování rytmu a popřípadě 

tanečního partnera. Chlapci mají zájem tančit, ale stydí se tento zájem před ostatními 

dětmi zveřejnit. Poté i chlapci tvrdí, že se jim tanec nelíbil. Pouze 5,5% učitelů 

začleňuje do vyučovacích hodin dramatizaci. Je zvláštní, že dramatizaci používá jen 

takto malé množství učitelů. Děti při ní mohou tvořit nějaký úkol, řešit problém a 

pohybovat se. Pokud ale učitelé neznají tuto metodu učení, pak jí nemohou používat. 

Dnešní pojetí vyučování učitelům dává prostor к vytváření pestrých vyučovacích 

hodin. Můžou učit projektovou metodou mohou integrovat různé předměty do jednoho 

a tím pádem i začlenit kdykoliv je třeba nebo vhodný prostor pohyb, pohybovou hru, 

tanec či pohybové ztvárnění hudby, obrazu atd. Dnes je opravdu všechno na vůli, 

znalostech a fantazii učitele. Když učitelé nemají speciální sportovní pomůcky 

к dispozici, mohou s dětmi vytvořit své pomůcky nebo využít jiné předměty, které 

nahradí speciální pomůcky. 
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H6. Předpokládám, že většina vyučujících není obeznámena s možnostmi 

začlenění prvků ZTv do vyučovacích hodin. 

Podle odpovědí z dotazníku se mi tato hypotéza nepotvrdila. 75% učitelů 

začleňuje pohyb do vyučování. 69% učitelů cvičí s dětmi vyrovnávací cvičení, 19% 

učitelů zapojují relaxační a uvolňovací cvičení, 3% učitelů se zaměřují na dechová 

cvičení, koordinační hry a meditaci. Z vyrovnávacího cvičení se spíše jedná o 

protahování svalů než-li o posilování. Učitelé spíše v hodinách upřednostňují 

protahování z hlediska přijatelnějšího prostoru a času. Na posilování je třeba velký 

prostor, nejlépe koberec nebo dostupné podložky, na kterých se dá cvičit i na chodbách. 

Je ale i spousta cviků, které se dají cvičit v sedě na židli. Jen o tom učitelé zřejmě neví. 

Je vhodné, aby se učitelé naučili meditovat. Zlepší to jejich vnímání, jejich 

koncentraci a koordinaci a trpělivost. Když sami na sobě pocítí kladné změny jak ve 

vnějším projevu chování tak i ve svém zdraví, pak mohou takové podobné cvičení dělat 

s dětmi. Pomůže to překonat různé problémy psychického i fyzického rázu. 

H7. Předpokládám, že většina vyučujících přivítá zásobník cviků a pokyny ke 

cvičení ve vyučovacích hodinách. 

Tato hypotéza se mi potvrdila. Třetina z dotázaných učitelů si myslí, že zvýšená 

fyzická aktivita dětem prospěje z hlediska psychiky, držení těla a získání nebo 

prohloubení kladného vztahu ke sportu. Učitelé začleňují různé pohybové aktivity, 

zejména vyrovnávací cvičení, relaxační cvičení, pohybové hry a soutěže, tanec a pohyb 

na hudbu. Ostatní pohybové aktivity začleňují ve velmi malém množství. Učitelé 

směřují pohyb především do třídy a nebo do tělocvičny. Využití prostorů školy a 

různých pomůcek je pro učitele z hlediska organizace nejspíš náročné. Samozřejmě 

záleží i na vybavení školy a tříd. 1 když ale nejsou к dispozici specifické pomůcky nebo 

nějaké nářadí, děti mohou cvičit s netradičními pomůckami běžné potřeby ve škole, 

к lokomočním pohybům využít chodby a okolí školy к vycházkám. Proto by učitelé 

zásobník cviků určitě přivítali. 
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H8. Začlenění pohybových prvků bude předpokladem dočasné 

ztráty koncentrace. 

Tato hypotéza se potvrdila experimentem. Děti po vsunutí nějaké pohybové 

aktivity se sice uvolní, ale také ztratí koncentraci a je těžké děti znovu motivovat 

к práci. Ale systematičností by se tomu dalo zabránit. Když by děti byly na cvičení 

zvyklé už od první třídy, věděly by, co čekat a lehce by znovu pracovaly. Už v mateřské 

škole se děti něco málo učí a stále se pohybují. Když by se na tento způsob výuky 

navázalo, tak by se děti učily a jejich potřeba pohybu by byla také uspokojena. 
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8. Závěry 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit podmínky a metodické postupy pro 

začlenění prvků Tv a ZTv do vyučování a tím přispět к následnému zařazování více 

pohybových aktivit do vyučování. Za tímto účelem též využít různé prostory školy a 

motivovat děti к mimoškolní potřebě pohybu a sportu. Cíl práce byl splněn výzkumnou 

částí, která zahrnuje zmapování začleňování pohybových aktivit učiteli a experiment 

v jejich začleňování. V této souvislosti se jedná o využití různých prostorů a zjištění 

reakcí a motivace dětí к pohybu. V teoretické časti jsou vysvětlené pojmy, které se 

vztahují к dítěti mladšího školního věku, pohybu a prvkům Tv a ZTv. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že se učitelé shodují v tom, že pohyb je pro děti 

velice důležitý, a proto se snaží zapojovat do vyučování pohybové aktivity. Jedná se 

především o vyrovnávací cvičení, hudebně pohybové a hry a tanec, relaxační cvičení a 

jen ve velmi malém množství o dramatizaci. 

Děti i přes pohyb ve vyučování trpí vadným držením těla, zejména zvětšenou 

krční a bederní lordózou a v menší míře skoliotickým držením těla. Děti mají rády 

pohyb a chtěly by ho mít i více ve vyučování nebo o přestávkách. 64% dětí ze 

zkoumaného vzorku sportuje pravidelně. 52% učitelů má ve třídách děti se speciálními 

potřebami. Proto cvičení s těmito dětmi ale i se zdravými by jejich stavu prospělo. 

Ne všichni učitelé znají techniky relaxace nebo meditačního cvičení. Čtvrtině 

učitelů se tato metoda s dětmi neosvědčila. Z mého experimentu je patrné, že 

začleněním pohybu do výuky se hodina zpestří, je zajímavější, ale děti na určitou chvíli 

ztrácí koncentraci a je těžké je opět motivovat к práci. Dětem se líbí využívání jiných 

prostorů školy než-li jen třídy a tělocvičny. Je nutné s dětmi začít v tomto pojetí výuky 

s pohybem již od prvních tříd a systematicky s nimi pracovat. Do tohoto pojetí velmi 

zasahuje i vybavení a možnosti škol. Pokud škola je vybavena různými pomůckami 

nebo nářadím, které děti mohou využívat samy bez rizika nebezpečí nebo při dozoru 

učitele v hodinách či o přestávkách, je rozhodně pro děti více motivující ke 

spontánnímu pohybu, к učení а к prohloubení kladného vztahu к pohybu i 

v mimoškolních aktivitách. 
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Příloha č.l Metodický zásobník pohybových aktivit 

Cvičení podle místa a prostoru ve škole 

• Protahování 

Protahování beder 

Cvičení ve třídě na koberci 

podřep spojný, hluboký předklon, 

paže spustit k zemi 

sed na židli roznožný 

ruce spojit v predpažení, předklon. 

tah rukou vpřed, protlačit bedra vzad 

Protahování dolních končetin 

sed jednonož pokrčit, 

hluboký předklon к noze 

1 

vzpor klečmo, hlava svěšená, 

bedra tlačit vzhůru 

vzpor klečmo dohmatem podál 

protlačit ramena, sunout ruce 

po podložce vlevo a vpravo 

sed roznožný, upažit, hluboký 

předklon k P, L noze 
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о 

h 
stoj, přednožit pravou, podřep, 

tlačit pánev vpřed 

Protahování prsních svalů 

^ r z r f 1 A 
vzpor klečmo, L upažit povýš, sed na míči roznožný, otočit trup vlevo 

hlava se otáčí za paží a upažit, hlava se otáčí za paží, zpět a 

totéž na druhou stranu 

0 

sed na židli snožný, spojit ruce 

za zády, propnutím paží zapažit 

a protlačit hrudník vpřed 

ve dvojicích 

sed zády к sobě, vzpažit, spojit ruce sed zády к sobě, upažit, spojit ruce 

jeden záklon, druhý předklon jeden upažit vpřed, druhý upažit vzad 
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ж , 
_ а 
sed zády к sobě, pokrčit upažmo, spojit ruce 

otáčet trupem vpravo a vlevo 

Protahování dolních končetin a trupu 

Cvičení na židli nebo na gym ballu 

sed na židli, unožit levou, úklon 

na P, L stranu 

Protahování trupu 

podřep rozkročný, skrčit vzpažmo levou, stoj unožit levou, vzpažit, 

skrčit připažmo pravou,spojit ruce za zády úklon nalevo, ruce drží pravítko, 

děti si ho mohou předávat 

ve dvojicích vedle sebe 
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jöt 
sed na židli roznožný, hluboký sed na židli roznožný vzpažit ruce 

předklon k P, L noze v týl, otáčet trup na P, L stranu 

úklon na levou stranu, střídavě 

Protahování šíje 

sed na židli roznožný, skrčit připažmo 

dovnitř, ruce křížem na ramena, 

předklon 
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• Posilování 

Posilování paží 

Cvičení v sedě v lavicích, na gym ballech nebo overballech 

0 

n r " 

o 
r 

sed na židli, upažit, 

do předpažení, zároveň rozvírat 

a svírat prsty v pěst 

0 . o 

sed na židli, upažit, do předpažení, 

zároveň střídavě vztyčovat a klopit dlaně 

0 

5 i 
D 

Î X 

sed na židli, předpažit, dlaně dolů 

skrčit upažmo pravou, ruce v pěst, 

boxovat, střídat paže 

sed na židli, předpažit, 

střídavě hmitat do předpažení povýš a 

poníž 

sed na židli, skrčit zapažmo, 

ruce v pěst. do zapažení a zároveň 

rozevřít prsty ; v zapažení hmitat 

rukama к sobě 

sed na židli, vzpažit, ruce v pěst, 

skrčit vzpažmo, předloktí dolů, 

vzpažit levou, střídavě P, L 
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Posilování dolních končetin 

0 

sed na židli, ruce se drží za okraje 

židle, přednožovat, špičku ohnout 

vzhůru - výdrž, střídavě 

Poskoky 

skoky z unožení do roznožení, rotace, skoky z roznožení do zkřížení, skoky snožmo, 

skoky po jedné noze, skoky s unožováním 

Cvičení na koberci na židlích, gymballech nebo s pomocí overballů. Overballem 

můžeme podložit bedra, pánev při cvičení. Též ho můžeme použít pro zpevnění celého 

těla, sed a doprovodné pohyby na overballů podněcují posílení hlubokých stabilizačních 

svalů, rovnováhu těla. 

Posilování břišních svalů 

Cvičení především na koberci 

sed roznožný na židli, skrčit vzpažmo 

zevnitř, ruce v týl, předklon к jedné 

noze, zároveň zvedat koleno 

na stejné straně 

leh - přednožit, rukama podložit pánev, 

podsadit pánev, v přednožení hmitat 

nohama vpřed a vzad střídavě 

- 6 -



leh skrčmo, kolena se dotýkají, 

paty od sebe, skrčit připažmo 

ruce křížem na ramena, předklon 

sed na overballu skrčmo, 

pánev tlačit dopředu a dozadu, 

paže se opírají o zem. 

Posilování mezilopatkových svalů 

Cvičení na židli, overballech, gym ballech 

turecký sed, skrčit upažmo dolů vzad, 

opakované hmity lokty dolů vzad 

O 
• ť-JyJi^-S 

turecký sed, pokrčit připažmo, předloktí 

vpřed,vytočit je vně a zpět, opakovaně 

sed na židli roznožný, upažit pravou, 

skrčit upažmo dolů levou, 

prsty na rameno, skrčit vzpažmo levou, 

prsty na pravé rameno, střídavě 

na koberci 

turecký sed, skrčit připažmo vzad, 

předloktí svisle vzhůru, zvolna vzpažit 

vzad a zpět 

A 
sed na židli, vzpažit pravou, 

připažit levou, hmitat vzad střídavě 

sed na židli, upažit, hmitat 

vzad, pomalu upažit poníž, dolů a 

dolů poníž 
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Posilovaní paží, zádových svalů 

Cvičení na chodbe 

vzpor ležmo vysazeně, 

ručkovat vlevo a vpravo 

vzpor ležmo, obratem do upažení 

a zpět, na druhou stranu 

ŕ i 

i 

У 

stoj čelem ke stěně, skrčit upažmo 

dolů vpřed, dlaně opřít o stěnu, 

tlačit rukama do stěny - výdrž 

vzpor ležmo vzadu pokrčmo, 

chůze a ručkování vpřed 

stoj levým bokem ke stěně, 

pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru, 

opřít o stěnu, tlačit do stěny - výdrž 

stoj zády ke stěně, vzpažit levou, připažit 

pravou, opřít ruce o stěnu a tlačit vzad 
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Cvičení ve třídě 

• Hry 

Pohybové hry - hledání lístečků se slovy podle různých kritérií, hledání 

matematických příkladů, chodící diktát, pohybové hry kontaktní, kooperativní hry 

1) Hra na detektivy - vytvoření různých obrázků (čar) na kartách, rozprostřít tyto karty 

po třídě. Úkolem dětí je najít dvojice otisků, které к sobě patří. 

2) Hra na příklady - vytvoření matematických příkladů na karty, které na sebe 

navazují. Tedy 5+8= 13, potom 13+2=15 atd. Tyto příklady poházet po vyznačeném 

prostoru. Rozdělit děti do družstev. Každé družstvo dostane jednu kartu na začátek. Na 

pokyn mohou začít hledat další příklady navazující na počáteční příklad. 

• Taneční kroky 

Různé tanečky na lidové písničky- krokové variace polky a valčíku, vnímání rytmu, 

vnímání prostoru, koordinace pohybů 

Travička zelená 

Tanec v kruhu, děti stojí levým bokem dovnitř, ruce v bok. 

8 dob - poskočný krok 

8 dob - cval stranou čelně do kruhu zpět (doleva) 

8 dob - pohupování v kolenou a natáčení tělem čelně do kruhu 

6 dob - poskočný krok vpřed do kruhu 

2 doby - skok do dřepu a výskok s otočením zády к sobě 

8 dob - poskočný krok ven z kruhu 

8 dob - poskočným krokem zatočení se 2x 

Opakování 
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Kalamajka mik mik mik 

Tanec ve dvojicích. 

1 .sloka 8 dob - poskočný krok vpřed 

8 dob - poskoky s natáčením к partnerovi, dotknout se druhou rukou a hned se 

otočit к sobě zády 

16 dob - zatočení ve dvojici za předloktí P, L 

2.sloka 8 dob - polkový krok vpřed 

16 dob - poskoky s natáčením к partnerovi 

8 dob - každý sám přednožení, přinožení a výskok - ruce v bok 

Moderní tance - hip hop, disko dance, street dance, latinskoamerické tance -

seznámení se s novými prvky tanců, hudbou, rozpoznání stylů 

• Aerobik 

Cvičení na básničky - seznámí se s novými pohyby, zapojí do cvičení slovo, vnímání 

rytmu, koordinace pohybů 

Jde medvídek do školy P straddle march, úklon a zpět, paže ukazují medvěda 

Vzal si s sebou bačkory. L straddle march, - " -

Sluníčko se na něj směje, side to side, paže malují sluníčko(čelné kruhy dovnitř) 

hezký den mu zrána přeje - " -

k tomu velkou jedničku step touch, paže- P,L ukazujeme jedničku 

a pochvalu v deníčku. step touch, paže- P,L hladíme se povlasech 
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Cvičení na chodbě 

• Pohybové hry 

Hledání šifer, sbírání indicii, zapamatování slov, kutálení míčků na cíl, foukání do 

papírových rybiček, pinkání nafukovacím balónkem. 

1) Hra na Mont Everest - vytvořit karty s různými kódy, tyto karty rozházet po 

chodbách po schodištích. Děti rozdělit do družstev. Úkolem je najít kód a zapamatovat 

si ho. Kód řekne zapisovateli (učiteli). Pokud je správně, zapisovatel si ho odškrtne. 

Hledají další. Musí najít všechny. Kdo je dřív najde, vítězí. Ještě se může hra ztížit. Za 

kódy děti dostanou matematické příklady nebo jiné úkoly nebo dostanou ke každému 

písmenu číslo a z nich sestaví tajenku. 

2) Hledání pokladu - h ra je součástí historického období, které děti probírají nebo ho 

již probraly. Děti na základě dopisu nebo pracovního listu musejí hledat a luštit šifry a 

tím tak postupovat až к cíli hry- nalezení pokladu. 

3) Na řeku - každý si vyrobí svou rybičku z papíru. Na chodbě se vyznačí provázkem 

řeka a děti se snaží foukáním svojí rybičku posunout - rybička proplave celou řeku, 

nesmí ale mimo ni. 

4) Na divočinu - na chodbě se vytvoří cesta z provázku. Cestovatel má zrcátko a tuto 

cestu musí projít se zrcátkem pozpátku. 

5) Lanový most - cestovatel má dalekohled, jde po provázku a musí stále koukat dolů 

vpřed skrze něj. Nesmí šlápnout vedle nebo z lanového mostu spadne. 

• Lokomoční pohyby 

Hry na zvířátka - na raky, žabičky, kačenky, čápy, slepičky, slony,...Děti si hodí 

kostkou, padne nějaké zvířátko a nápodobou tohoto zvířete musí přejít přes chodbu. 

Chůze po laně - na udržení rovnováhy 

Taneční kroky - polkové a valčíkové variace 

Rotace 
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• Přetlaky a přetahy ve dvojicích 

Děti vytvoří dvojice a chytí se za ruce. Děti se přetlačují ve stoji i ve dřepu. 

Děti tím zároveň posilují horní končetiny. 

Cvičení na schodišti 

• Posilování 

Skoky snožmo nahoru a dolů, skoky po jedné noze, skoky po dvou schodech nahoru, 

vybíhání schodů, stát na jednom schodu sešlapávání střídavě nahoru a dolu 

1) vyskakování do schodů s přidaným úkolem např. přeříkávání vyjmenovaných slov 

2) sešlapování střídavě na nahoru a dolu s doprovodem básničky 

Cvičení venku 

• Pohybové hry 

1) Děti se rozdělí do družstev. Každé družstvo má jednu barvu. Na určeném území se 

vyskytují kousky obrázku s označením určité barvy. Úkolem je co nejdříve kousky 

obrázku sesbírat a složit je v obrázek. 

2) Děti se rozdělí do družstev. Každé družstvo má jednu barvu. Na určeném území jsou 

rozházené papírky se slovy a s označením barvy. Úkolem je najít karty své barvy a 

zapamatovat si slova a čísla na kartách. Číslo je pořadí slova v příběhu. Nejvhodnější 

jsou pohádky (Šípková Růženka, O perníkové chaloupce atd.). Za určitý časový limit 

najít co nejvíce slov a zapamatovat si je a postupně je řadit. Děti nebo učitel pak spočítá 

nasbíraná slova. Pak nastává druhá část - úklid. Kdo nasbírá víc lístečků různých barev, 

vítězí. 

3) Červení a bílí - Děti jsou rozděleny do dvou družstev. Každé družstvo stojí na čáře 

proti sobě. Mezi nimi jsou asi 2 metry. Učitel zvolí výchozí polohu dětí. Když učitel 

řekne červení, tak červení chytají bílé. Učitel může vyprávět příběh, jakmile řekne 

barvu, začíná honění. 
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• Příběhové hry 

Hledání pokladu, sbírání perel, hledání dvojic( slova, obrázky,...), složení obrázku, 

složení pohádky ze slov,... 

• Střelba na cíl 

1 ) Prohazování zavěšené obruče 

2) Trefování šiškami do stromu 

3) Jedno družstvo udělá uličku a druhé jí po jednom probíhá. Stojící družstvo se trefuje 

šiškami do běžícího. Ten může běžet vpřed i vzad. Každý má dvě šišky na střelbu. 

Stojící družstvo tvoří uličku širokou asi 2 metry. 

• Procházka 

1) Během procházky se dají hrát hry týkající se stromů. Stojí stojí strom, jmenuje se 

např. buk. Všechny děti musí najít buk. 

2) Škatulata batolata 

• Přírodní překážková dráha 

• Posilování 

• Protahování 

Cvičení v atriu 

• Pohybové hry 

• Příběhové hry 

• Lezení na lanové pyramidě 

• Ručkování na prolézačkách 

• Přeskakování či proskakování kruhů(obručí) 

• Běh a cvičení po stopách neznámého 

1) Děti běhají po cedulkách. Cedulky jsou označeny čísly.Každý se na začátek někam 

postaví a učitel řekne počet cedulek. Pak už běhají podle čísel tak, aby oběhly všechny. 

Na cedulkách jsou určité cviky - 10 dřepů, lOx skočit snožmo, jít к dalšímu číslu po 

čtyřech jako pejsek, přednožovat a zanožovat lOxP, L, К dalšímu číslu doskákat na 

jedné noze atd. 
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Druhy cvičení 

Cvičení vyrovnávací 

• Posilování - viz. cvičení ve třídě a na chodbě 

• Protahování - viz . cvičení ve třídě a na chodbě 

• Cvičení na správné držení těla - hra na pozdravy - Děti chodí po třídě s ringo 

kroužkem, sešitem nebo nějakou věcí na hlavě. Když se setkají dvě děti podají si 

ruce, pokloní se, mohou si zkusit zahrát na ples, tedy i tančit 

Cvičení koncentrační 

• Dechová cvičení 

1) Děti sedí v lavici, ruce mají položené na bříšku. Na každý nádech se nafoukne bříško, 

při výdechu se vyfoukne. Nádech i výdech provádíme jen nosem. 

2) Děti stojí na koberci, je zapnutá hudba. Pomalu nádech s doprovodným pohybem 

paží - vzpažit a připažit, upažit a připažit. Nádech a pomalý hluboký předklon. 

3) Chůze jako vláček - děti chodí po třídě, dělají krouživé pohyby předloktím a syčí. 

Postupně si mohou počítat kroky na jeden výdech. 

4) Lokomotiva - děti syčí s různou dynamikou. První š je výrazné, další dvě š jsou 

tišší. 

5) Na koberci si děti mohou lehnout. Podle polohy dlaní na těle( na hrudníku nebo na 

bříšku) dýcháme. Dýcháme do dlaní. 

• Meditační cvičení 

1) Děti mohou cvičit dětskou jógu. Děti budou provádět různé pohyby a zároveň se tak 

učit účelnému dýchání. 

2) Děti se mohou postupně učit cvičení Čchi kung. Při tomto cvičení se dělají 

asymetrické pohyby, mysl se soustředí na tyto pohyby a zároveň se děti učí dýchat. 

3) Děti se mohou učit i vítání slunce nebo jiné způsoby meditace. 
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• Křížové pohyby 

1) Při vynechání nějakého vývojového stadia motoriky dochází к negativnímu vývoji. U 

dětí se ve starším věku může objevit dyslexie, koktání, porucha koncentrace a 

nemotornost. Ke křížovým pohybům patří jakékoli pohyby, které zapojují opačnou paži 

a nohu. Těmito cviky se pak zlepšuje koordinace, čtení, psaní, koncentrace i výkonnost 

ve sportu. Je vhodné je cvičit i před situací, která vzbuzuje strach či stres, když je třeba 

zvýšit výkonnost. 

• Kreslení ležatých osmiček 

Kreslení ležaté osmičky pomáhá zapojit obě strany mozku, zlepšit psaní a jiné úkoly 

vyžadující souhru oka, ruky a mozku. Toto cvičení zahrnuje sledování tvaru ležaté 

osmičky: začíná se ve středu, pak se jde nahoru a ven. Pohyb se musí provádět, dokud 

nebude plynulý. Kreslení ležaté osmičky může být jednou rukou, oběma zároveň, kdy 

dlaně jsou u sebe a paže jsou napjaté. Palce rukou je nutné sledovat očima. Může se 

zapojit i tělo. Tím se aktivují hlavní motorické dovednosti a odlišné oblasti mozku. 

Může se položit ucho na rameno, to pomáhá zlepšit paměť a naslouchání. 

Cvičení relaxační 

• Jacobsonova progresivní relaxace 

Je nutné zpevnit celé tělo a po chvíli uvolnit. Napětí můžeme vytvářet v jednotlivých 

oblastech těla nebo celkově. Děti můžeme motivovat, např. Představme si, že jsme 

čokoláda a ležíme na sluníčku. Celí se roztečeme. Později nás někdo vzal a vstrčil do 

ledničky a hned jsme ztuhly. Uvolnění můžeme ještě podněcovat vytřásáním 

jednotlivých částí těla, tedy dolních a horních končetin. Naopak zpevnění můžeme 

zkontrolovat zvednutím dolních končetin, kdy tělo je jako prkno. Tento způsob kontroly 

nebo pomoc při uvolnění může provádět učitel sám nebo se děti rozdělí do dvojic, které 

pracují spolu. Děti se musí naučit soustředit se na své tělo, na jednotlivé části a ty 

pomalu uvolňovat. Je dobré dětem pustit hudbu 
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• Chůze 

Chůzi můžeme realizovat na různých místech. Můžeme pochodovat po třídě, na chodbě 

nebo v přírodě. Děti si při chůzi uvědomují své pohyby a dýchání. Ke svým krokům si 

můžou počítat nádechy a výdechy. Po delším nácviku se prodlužuje nástup nádechu a 

výdechu. Jakmile se počet kroků na nádech a výdech nemění, chůze se stává relaxační. 

Chůze a dýchání jsou vyladěny. Do chůze můžeme zapojit tleskání, bubnování nebo 

doprovodné pohyby paží pomocí hůlek. 

• Tanec 

Děti mohou tančit pod vedením učitele nebo spontánně na hudbu. 

• Masáže, automasáže 

Masáž chi-kung 

1. masírování uší a ušních lalůčků, dlaně vytvoří misky, přiloží se prsty kolem uší a 

krouživými pohyby masírují hlavu 

2. tlesknutí, tření dlaní rukou, zahřátí 

3. ruce na oči, oči se dívají do dlaní a vnímají teplo 

4. umytí obličeje dlaněmi 

5. prostředníček a ukazováček obou rukou masírují krouživými pohyby krk 

6. masáž krku spodní částí dlaní 

7. tření dlaní rukou, zahřátí 

8. krouživými pohyby dlaně masírování jedné paže, nejprve vnější stranu a poté vnitřní 

stranu 

9. kyvadlovými pohyby skrčených paží, ruce v pěst, mírné bouchání do zad kolem 

páteře 

10. hlazení od krku dolů po prostřední čáře těla po trupu, dlaně se střídají 

11. dlaně pod žebra, vést dlaně dolů a zároveň na stranu 

12. rychlými pohyby pěstí vytřásání hýždí 

13. po stranách stehen až na holeň po vnitřní straně, pěstmi totéž 

14. pěstmi namasírovat přední část stehen 
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Masáže overballem - cvičení ve dvojicích, v lavicích nebo na koberci v leže. Dítě 

masíruje svou vahou přes míč druhého. 

Masáž ve dvojicích krku a šíje, popřípadě obličeje. 

• Meditační cvičení - viz. cvičení koncentrační 

• Dechová cvičení - viz. cvičení koncentrační 

Cvičení kooperační 

• Pohybové hry 

1) Děti musí přejít rozbouřenou řeku přes kameny. Kameny simulují novinové archy. 

Družstvo nesmí spadnout do vody a pomáhat si předávat noviny. 

2) Po třídě se položí pár obručí. Děti hrají jinou variantu molekul. Třída je plná vody a 

jen tu a tam je ostrůvek. Děti chodí po třídě a signál musí utvořit určitý počet a ten se 

musí vejít na ostrůvek. 

Cvičení koordinační 

• Křížové pohyby-viz. cvičení koncentrační 

• Rytmická cvičení 

Děti mohou cvičit na hudbu, tancovat, vyjadřovat různými pohyby hudbu, pochodovat 

na tleskání, bubínek. Dále můžeme rytmizovat básničky a cvičit na ně. 

Vrabec 

Skáče vrabec po dvorečku, 

zrníčka si hledá, 

slepičky se rozhněvaly, 

pokoje že nedá. 

Děti к básničce dělají poskoky snožmo. Mohou poskakovat v dřepu a ruce jsou 

položené na ramenou (jako křidélka). 

- 17-



v 

Zába 

Skáče žába po blátě, 

Koupíme jí na gatě. 

Na jaké, na jaké? 

Na zelené strakaté. 

Ruce v bok. Poskoky v dřepu kolem své osy. Výskok do vzpažení. Mírný stoj rozkročný 

a tleskání do rytmu nad hlavou. 

Když já se vytáhnu 

Když já se vytáhnu, 

až na strop dosáhnu, 

když já se skrčím, 

u země trčím, 

a když se zatočím, 

celý svět roztočím, 

a když si sednu, 

ani se nehnu! 

Vytahujeme se do stropu. Stoj na špičkách ve vzpažení. Výskok. Přejít do dřepu a hlavu 

schovat ke kolenům. Stoj a zatočit se v upažení. Nakonec si děti sednou do lavic. 

• Lezení, překážkové dráhy - na koberci nebo na chodbě 

• Pohybové hry na signál 

1) Velký strom, malý strom, keř 

Děti plní příkazy, chodí po třídě. Když vedoucí hry řekne velký strom, děti udělají 

výpon na špičkách ve vzpažení. Na signál malý strom!" děti udělají podřep se 

vzpažením. Na slovo keř!" se děti skrčí do dřepu. 

2) Voda, vítr, oheň a blesky 

Děti chodí po třídě a reagují na signály vedoucího. Když se řekne voda, děti vylezou na 

židličku. Když vedoucí řekne „vítr", všechny děti se musí něčeho chytit, aby neodlétly. 

Slovo „oheň!" znamená, že se děti musí schovat do rohů třídy. Když děti uslyší slovo 

„blesky!" musí se pod něco schovat. 
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• Cvičení pažemi 

1) semafor 

2) kruhy pažemi, každá paže na opačnou stranu 

Rovnovážná cvičení 

• Rotace 

• Váha předkolmo 

• Poskoky na jedné noze 

Cvičení jako metoda vyučování 

• Porovnávání a rozlišování 

1) Děti se co nejvíce skrčí a pak se snaží udělat co nej větším. Porovnáváme naší výšku, 

jak velcí můžeme být. 

2) Na lavici nebo na koberec rozmístíme špejle různých velikostí. Vždy dvě mají 

stejnou velikost. Každé dítě si vezme jednu a hledá dvojici. 

3) Děti se pohybují po třídě a na pokyn se děti musí rozdělit do dvojic se stejným 

znakem, např. stejná velikost nohy, dlaně, výška těla. 

• Počítání 

1) Děti chodí v kruhu a počítají od jedné do desíti. 

2) Z provázků děti tvoří čísla, z kamínků dávají dohromady určitý počet. Můžeme děti 

rozdělit do dvou skupin. Jedné skupině dát kartu s číslem a druhé počet teček na kartě. 

Děti chodí po třídě a musí najít svou dvojici. 

3) Na koberec nebo na chodbu učitel rozloží spoustu malých pomůcek(kolíky, kamínky, 

kancelářské sponky, míčky, kostky,...) na signál každý vezme, např. 3 kolíčky a odnese 

je na určité místo. 

4) Děti vytvářejí ze sebe ve skupinách geometrické tvary 
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• Český jazyk 

1 ) Děti vytváří ze sebe ve skupinách písmena 

2) Děti chodí, skákají po třídě, učitel jmenuje hlásky. Jakmile řekne samohlásku, 

všechny děti se zastaví, udělají dřep. 

3) Učitel říká slova, děti na slova s -y- se postaví a vzpaží poníž zevnitř, na slova s -i- se 

děti schoulí na židli. Druhou variantou může být sezení v kroužku na koberci 

v tureckém sedu. Na -y- vzpažit poníž zevnitř, na -i- vzpažit. 

4) Každému dítěti dáme kartičku s písmenkem. Děti chodí po třídě a dle pokynů učitele 

vytváří skupiny hlásek tvrdých, měkkých, obojetných a samohlásek. 

5) Po třídě jsou poházené karty s písmenky. Děti prochází třídou a na pokyn učitele 

musí najít určité písmeno, které patří do skupiny hlásek měkkých, tvrdých, obojetných 

nebo do samohlásek. 

6) Děti sedí ve dvojicích. Učitel říká dvouslovné názvy. Podle toho, kde se píše velké 

písmeno se zvedá buď první nebo druhý ve dvojici. 

Cvičení s pomůckami 

• Tenisáky 

1 ) posilování paží, mezilopatkových svalů - předávání míčku nad hlavou, kolem těla; 

posilování s míčkem jako s činkou 

2) cvičení na správné držení těla - míček mezi koleny, míček mezi kotníky, v podpaží 

3) házení a chytání 

• Židle 

1 ) posilování - Posilování paží, mezilopatkových svalů, břišních svalů vše v sedě na 

židli. Zdvihání židličky, přendávání židličky zprava doleva. 

2) protahování - Protahování prsních svalů ve dvojici vsedě na židlích v upažení nebo 

ve vzpažení. Protahování dolních končetin, šíje, zádových svalů v sedě. 

3) pohybové hry - Židličkovaná - Židličky jsou v kruhu opěradlem dovnitř. Děti chodí 

do hudby kolem židliček, když hudba přestane hrát, děti se snaží co nejrychleji posadit. 

Vždy je o jednu židličku méně než dětí. 

Přelézání a podlézání židličky, vytvoření hada ze židliček, tyto židličky přejít. 
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• Hračky 

1) posilování - stejně jako s tenisákem 

2) protahování - stejně jako s tenisákem 

3) rovnovážná cvičení - Postavit se na jednu nohu a předpažit. Hračku si můžeme 

položit na hřbet dlaně a balancovat a dát pozor, aby nespadla. 

• Pravítka 

1) protahování - předávání pravítka za zády jedna paže za vzpažení a druhá ze zapažení, 

obě paže drží konce pravítka v zapažení a zvedají se do hlubokého předklonu 

2) cvičení na správné držení těla - chůze s pravítkem na hlavě 

• Balanční pomůcky -

rozkládací malá kladinka 

balanční plochy v podobě kulové úseče 

balanční plochy s vyměnitelným středem - střed s myší, domečkem, ležatá osmička, 

kde je úkolem kutálet kuličku tímto labyrintem 

1) rovnovážná cvičení - děti mohou při tom jen stát a např. svačit nebo dělat u toho 

další pohyby 

2) orientace v prostoru i v tělním schématu - děti při řešení problému, tedy labyrintu, 

samy zjistí, jak se udržet na ploše a ovládat kuličku, děti si mohou na plochách i házet s 

míčkem 

3) řízení motoriky - rozvíjí se motorika, propojování obou hemisfér při spojování více 

úkolů (stát na ploše, házet nebo chytat a např. dělat dřepy) 

4) vliv na zrakovou percepci a pozornost dětí - při cvičení na ploše s labyrintem 
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• Overbally 

1 ) protahování 

2) cvičení na správné držení těla - chůze s overballem na hlavě, svírání míče mezi 

nohama, sezení na něm, opírat se o něj místo o opěradlo židle 

3) posilování - posilování paží sevřením mezi dlaněmi, posilování prstů mačkáním, 

posilování na zemi břišních svalů s podložením beder, sezení na overalu a tělo se hýbe 

na strany nebo dopředu a dozadu 

4) rovnováha - sezení na overballů s doprovodnými pohyby, sed snožný, jedna noha na 

druhou 

5) dechová cvičení - nafukování overballů, overball přiložit к bříšku a snažit se dýchat 

do něj 

6) sed na overballů v kroužku na koberci, děti si mohou něco posílat, nebo sezení 

v kroužku - děti kutálí míč, hází; mohou sedět na míči a číst si, sedět na míči při 

jakékoliv práci v kroužku na koberci; na židli si mohou míč dát za záda a opřít se o něj 

nebo si na něj sednout 
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• Gym bally 

1) protahování - ve dvojicích zády к sobě na jednom míči ve vzpažení nebo v upažení 

se mírně přetahovat, leh na záda v zapažení 

2) cvičení na správné držení těla - sed na míči, leh na břiše a na zádech - zpevnění 

celého těla, udržet rovnováhu 

3) posilování - posilování celého těla 

břišní svaly - podřep, bedra jsou opřená o míč, ruce v týl, zvedání lopatek 

posilování dolních končetin - svírání míče mezi koleny 

posilování hýžďových svalů - leh na břiše, pánev na míči, horní končetiny ve vzporu, 
mírné limity v zanožování 

posilování mezilopatkových svalů - leh na břiše, ze vzpažení do připažení, ruce v pěst 

posilování paží - ručkování, tělo na míči 

posilování prstů - mačkání míče 

4) zpevňování celého těla - při pohybech v lehu se musí zpevnit celé tělo a udržovat 
rovnováhu, válení sudů na míči 

5) rytmická cvičení - pohupování v sedě do rytmu básničky, písničky, hudby 

můžeme míč využít i do matematických příkladů - při říkání příkladů s pohybem si děti 

budou lépe pamatovat, příklady si prožijí 

6) cvičení jako metoda vyučování -

při matematice ve hře můžeme na každé číslo (výsledek) dělat jiné pohyby na míči 

(výskok, přednožit, leh, ...) 

při českém jazyce v látce i/y můžeme míč využít pro simulaci i/y - když má být i 

schoulit se, když má být y roznožit a vzpažit poníž 
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Horolezecká síť-posilování paží, prstů, dolních končetin 

rozvíjení koordinace, řešení problému 

rozvoj uchopování prsty rukou 

Nafukovací balónky - dýchací cvičení 

orientace v prostoru 

pohybové hry 

Bublifuky - dýchací cvičení 

orientace v prostoru 

pohybové hry 

Peříčka - dýchací cvičení 

rovnovážná držení 

pozornost 

Tyče - protahování 

posilování 

pohybové hry 

Švihadla - protahování 

posilování 

pohybové hry 

koordinační cvičení 

cvičení na správné držení těla 

Ringo kroužky, sešity - cvičení nesprávné držení těla 

pohybové hry 

Noviny - cvičení na správné držení těla 

koordinační cvičení 

pohybové hry 

střelba na cíl 
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Cvičení o přestávce 

Koberec s barevnými puntíky - k tomu je třeba i kostka se stejně barevnými puntíky. 

Děti mohou hrát v malém množství, jeden hází kostkou a určuje instrukce, např. pravou 

rukou na žlutý puntík, levou nohou na zelený,...Děti si tak cvičí pravolevou orientaci, 

orientaci v prostoru, rozvíjí svou obratnost a poznání barev. 

Koš na basketball - na něm by si děti mohly kdykoliv cvičit hod na cíl. 

Kvarteto - cviky na kartách, kdo má kvarteto, vítězí, všichni cvičí tento cvik 

Kostka se zvířátky - hází se kostkou, podle toho co padne na kostce, musí přejít 

koberec či kousek chodby 

Kostka s čísly - hází se kostkou, podle čísla na kostce si vytáhne z určitého balíčku 

karet jednu, na které je cvik, ten zacvičí. 

Hra na cestovatele - s pomocí dalekohledu musí přejít cestu, aniž by spadl 

Cvičení na nářadí nebo s pomůckami, které jsou dětem к dispozici a které nejsou 

nebezpečné. 
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Příloha č.2 Dotazníky pro učitele 

1.4.2008 

Vážená paní, vážený pane. 

Jsem studentkou 5.ročníku pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dovoluji se na Vás 

obrátit s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Údaje, které poskytnete, potřebuji pro 

výzkum do diplomové práce. 

Děkuji Zuzana Novotná 

V jakém ročníku učíte: 1. 2. 3. 4. 5. 

Jak dlouhá je vaše praxe: l-3roky 4-101et ll-251et 25 a více 

Jaká je vaše specializace: Vv Hv Tv Dv Jazyky 

Pohlaví: muž žena 

1. Myslíte si, že je pohyb pro děti důležitý v době výuky? 

a) ano 

b) není nutný 

c) možná 

d) jiná odpověď 

2. Stačí počet vyučovacích hodin Tv ve škole? 

ano spíš ano spíš ne ne nevím 

3. Při zvýšení fyzické aktivity dětí bude vidět: 
Můžete zaškrtnout více možností: 

a) zájem o pohyb či sport 

b) zájem o vzdělávání se 

c) zlepšení po psychické stránce 

d) zlepšení v držení těla 

e) jiné 
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4. Je podle Vás možné začlenit do výuky prvky Tv a zdravotní Tv? 

ano spíš ano spíš ne ne nevím 

Proč? 

5. Začleňujete do jiných vyučovacích hodin než je Tv různé pohybové 

aktivity? 

ano spíš ano spíš ne ne nevím 

6. Pokud začleňujete pohyb do hodin tak jaké formy Tv používáte ? 

7. Pokud začleňujete pohyb do hodin tak do jakých předmětů ? 
Můžete zaškrtnout více možností: 

český jazyk 
matematika 
přírodověda 
vlastivěda 
hudební výchova 
výtvarná výchova 

8. Mají děti problémy s bolestmi zad, nohou či krku? 

ano ne nevím 

9. Máte ve třídě nějakého žáka se zdravotním znevýhodněním neomezující 

pohyb? 

ano ne 

10. Máte ve třídě nějakého žáka se zdravotním znevýhodněním omezující 

pohyb? 

ano ne 
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11. Když děti budou cvičit držení těla, kdy to na nich bude znát? 

a) v nejbližši době 

b) až v budoucnosti 

c) nebude - Proč? 

d) jiné 

12. Je nutné s dětmi cvičit po celou základní školu v době výuky i mimo ni? 

ano spíš ano spíš ne ne celý život nevím 

13. Procvičujete občas ve třídě koordinační schopnosti? 

ano občas ne 

Jakým způsobem? 

14. Znáte nějaké cviky, které mohou pomoci v poruchách učení či zlepšení 

výkonu čtení? 

ano ne 

Jaké? 

15. Zapojujete do vyučování meditaci či relaxační cvičení? 

ano spíš ano spíš ne ne 

Proč? 
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Příloha č.3 Dotazníky pro děti 

1. Máš rád/a sport nebo TV ve škole? 

ANO NE 

Proč? 

2. Děláš nějaký sport pravidelně? 

ANO NE 

Jaký? 

3. Chtěl/a by si víc pohybu ve škole? 

ANO NE 

Proč? 

4. Líbil by se ti pohyb i v jiných vyučovacích hodinách než jen v TV? 

ANO NE 

Proč? 

5. Chtěl/a by si cvičit i o přestávce? 

ANO NE 

6. Kde by si chtěl/a zkusit cvičit? 

Ve třídě 

Na chodbě 

Na schodišti 

Jinde 

7. Jak dlouho se soustředíš, jak dlouho dáváš pozor ve vyučovací hodině? 

Chvíli 

5 minut 

20 minut 

Celou hodinu 
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8. Cítíš někdy strach a nervozitu ve škole? 

ANO NE 

9. Cítíš se silný, máš hodně energie? 

ANO NE 

10. Bolí tě při vyučování někdy záda nebo krk? 

ANO NE 

Něco jiného 

Příloha č.4 Měření a testování 

krfni lordftM 2-2,S ci 

h rudni kyfóz« 

bederní lordů/a 2,5-3 cín — 

správné provedeni 
к 

správné provedeni 
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M 

správné provedení 

s p r á v n é p r o v e d e n í 

ê 

správné provedeni 

výdrž 10" 

. - t f -

správné provedeni 

á s á ô c Ä 
správn í provedeni 
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Príloha č.5 Hodnocení pohybových prvků dětmi 
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Príloha č.6 Využití prostoru školy 

Samba - provazová lávka Rovnoběžky 

Džajv - tibetský most 

Homole cukru 



Horolezecká stěna 7 

Gym ball 
Overball 

Trampolína se záchranou 

Využití pomücek při vyučování nebo o přestávkách 

Basketbalový koš 
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Příloha č.7 Fotografie prostorů školy a třídy 
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Fotografie dětí při praktickém cvičení - experimentu 
Masáž Cchi kung 
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Cvičení držení těla (hra - pozdravy, podání ruky a poklony) 
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Cvičení na koberci - protahování 
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Cvičení s míčkem 
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