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3    AEROBIK  V  JEDNOTLIVÝCH  VEKOVÝCH  KATEGÓRIÁC H 

Aerobiku sa môžu venovať takmer všetky vekové kategórie, ale iba  za predpokladu 

primeraného  zaťažovania organizmu a s ohľadom na individuálne požiadavky jednotlivca. 

Lekcia aerobiku sa samozrejme líši nielen podľa veku cvičencov, ale taktiež podľa ich 

telesnej zdatnosti, pohybových schopností a aktuálneho zdravotného stavu. Aerobik pre 

dospelých je zameraný na kompenzáciu nedostatku pohybu, na spaľovanie prebytočnej 

energie, na spevňovanie svalstva a formovanie postavy. Tomu odpovedá odlišná skladba 

lekcie aerobiku pre dospelých, a tou je maximálna dlhá a vyrovnaná aerobná záťaž na určitej 

úrovni.  

          Pod pojmom detský aerobik rozumieme rozmanité cvičenia pri hudbe, ktoré vychádzajú 

predovšetkým z aerobiku dospelých, ale aj z rôznych pohybových hier, gymnastiky či už zo 

základnej alebo rytmickej, tanca a pohybovej výchovy vôbec. Na rozdiel od zahraničia sa 

však u nás kládol dôraz na masovosť športu. Tento „starý zvyk“ dáva v súčasnej dobe dobrý 

základ pre vývoj detského rekreačného športu.  U nás nie je podporovaný iba komerčný šport 

ako v zahraničí, kde sa zameriavajú iba na talentované individuality a ostatné deti  nemajú 

možnosť uplatniť sa. Práve v tomto vidíme krásu detského rekreačného aerobiku. Tento 

obsiahne skutočne veľké množstvo detí, ktoré sa môžu aerobiku venovať celý ďalší život. 

Detský aerobik sa zameriava predovšetkým na nenásilné zlepšovanie pohybových schopností 

detí – obratnosti, flexibility, rytmiky a  na zlepšenie ich vytrvalosti a sily          

          Deti nedostatkom pohybu netrpia a väčšinou u nich nejde o vyrovnanie aeróbnej 

záťaže, ktorá by viedla ku spaľovaniu tuku. Aerobik pre deti je hlavne záležitosť prevencie. 

V detskom aerobiku sa sústreďujeme na vypestovanie správnych pohybových návykov 

a hlavne na správne držanie tela. Učíme dieťa poznať svoje telo, jeho funkcie, schopnosti 

a učíme ich ako  s ním správne zaobchádzať. V súvislosti s tým vedieme deti k správnemu 

pitnému  režimu, k zdravej strave a zdravému životnému štýlu vôbec. / Perutková, 1997/.  

 
3.1 Predškolský vek 

Do tohto obdobia zaradzujeme deti vo veku tri až šesť rokov. Pre najmenšie deti 

nevedieme klasické hodinové lekcie aerobiku, ale pripravujeme pre ne predovšetkým  na seba 

nadväzujúce hry, v ktorých sa deti učia cítiť rytmus a správne držať svoje telo. 
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Charakteristika obdobia 

Všetky deti predškolského veku majú vysokú pohybovú potrebu. Okrem zámernej, 

systematickej a cieľavedomej pohybovej aktivity  musí obsahovať voľnú spontánnu pohybovú 

aktivitu. Základným prostriedkom pohybovej aktivity je hra, v ktorej môžeme uplatňovať 

jednoduché pravidlá. Už v tomto období sa začína prejavovať súťaživosť medzi deťmi. 

Pohybové zručnosti si predškoláci osvojujú globálne, iba pri jednoduchých pohyboch sú 

schopní elementárneho chápania. V tomto období dochádza k rozvoji hrubej motoriky, do 

uvedomelého výcviku by sme mali teda zaradzovať predovšetkým všestranne rozvíjajúce 

činnosti, ako je napríklad preliezanie a preliezanie rôznych prekážkových dráh. 

Najvhodnejším osvedčeným náčiním sa stala lopta. Na konci tohto obdobia sa začínajú 

objavovať výkonnostné rozdiely medzi deťmi. 

 

Cvičebná jednotka a metodické odporúčania 

Pokiaľ vedieme hodiny deťom predškolského  veku, nemali by sme ich mať viac ako 

desať v skupine. V tejto kategórii ešte v podstate nejde o aerobik ako taký, pretože deti ešte 

nie sú schopné koordinovať svoje pohyby na pravidelnou hudbu, ale môžeme tak cvičenie 

s hudbou pre túto vekovú kategóriu nazývať. Lekcia by mala trvať 45 až 50 minút, mala by 

obsahovať pohybové a psychomotorické hry, súťaže, výučbu krátkych pohybových väzieb, 

ale aj odpočinok. Pre predškolské deti používame hudbu v rýchlosti 120-125 BPM. Deti sa 

nevydržia dlho sústrediť, preto by sme mali voliť pestré pohybové činnosti, preferovať 

dynamické  činnosti nad statickými, využívať ukážky pohybových zručnosti, chváliť, 

povzbudzovať a motivovať nielen behom lekcie, ale počas celej doby kontaktu s nimi. 

Nepoužívame klasické názvoslovie aerobiku, ale jednotlivé kroky pomenúvame podľa 

zvieratiek alebo detských rozprávkových postáv. Pokiaľ sa rozhodneme naučiť nový krok, je 

potrebné ho opakovať  a pripomínať nielen behom prebiehajúcej lekcie, ale i počas 

niekoľkých ďalších lekcií, dokiaľ nedôjde k bezpečnému a správnemu zvládnutiu.  Pokiaľ 

učíme nové krokové variácie, snažíme sa ich učiť nie viac  ako 15 minúť súvislého 

cvičebného  času a radšej sa k nej ešte v priebehu lekcie vrátime. S deťmi posilňujeme bez 

záťaže, sústredíme sa na posilnenie brušných a medzilopatkových svalov. Posilňujeme 

pomaly a ťahom, mali by sme zabrániť švihovému pohybu a posilňovať vždy jen jednu 

svalovú skupinu. Naťahovacie cvičenia vykonávame opäť formou hry. Nesnažíme sa o 

maximálny rozsah (veľký rozsah kĺbovej pohyblivosti je typický pre toto obdobie), ale 
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vedieme deti k tomu, aby vedeli čo a ako majú cvičiť, prečo naťahujú svalové skupiny a čo by 

mali cítiť. V tomto období je dobré fixovať a vytvárať kladný vzťah k pohybu. 

  

3.2 Mladší a starší školský vek 

Do tejto kapitoly sme zhrnuli mladší i starší školský vek, pretože v detskom aerobiku je 

skladba lekcie pre deti od šiestich do pätnástich rokov takmer rovnaká. 

 

Charakteristika obdobia 

Mladší školský vek (6, 7 – 10, 11) je charakteristický biologickou a psychickou 

vyrovnanosťou. Najvýraznejším prejavom je radosť z pohybu, spontánnosť, súťaživosť a 

emočné prežívanie. Dochádza k formovaniu zámernej pozornosti a pamäti, zdokonaľuje sa 

sebaovládanie a úroveň myslenia je už v tomto období dostatočne vysoká a logická. Začína 

rozvoj pohybových schopností, ktorý priaznivo pôsobí  na rýchlosť osvojovania si 

pohybových štruktúr. Toto obdobie je vhodné využiť k zahájeniu pravidelnej prípravy 

k niektorom športovom odvetví. Deti sa ľahko učia aj zložitejším pohybovým tvarom, rastie 

ich odvaha, záujem o výsledok a taktiež snaha o dosiahnutie najlepších výkonov. Dochádza 

k prirodzenému rozvoju kondičných schopností  a toto obdobie je senzitívne pre rozvoj 

koordinačných schopností. Pohybová aktivita  by mala mať všeobecný charakter a mala by 

v dostatočnej kvalite i kvantite stimulovať celý organizmus. I v tomto období by mala 

spontánna pohybová aktivita prevažovať nad organizovanou. Základnou všeobecnou 

pohybovou činnosťou sú športové hry. 

Starší školský vek (10,11-15) je v prvej fáze pokračovaním predchádzajúceho vývoja. 

Najprv v určitom okamžiku nastupujú vplyvy puberty, ktoré môžu, ale nemusia výraznejším 

spôsobom motorický vývoj jedinca ovplyvniť. Príčinou týchto zmien sú vplyvy 

hormonálnych aktivít, ktoré sa navonok prejavujú vývojom sekundárnych pohlavných 

znakov. V motorických prejavoch tieto zmeny znamenajú isté narušenie riadenia pohybových 

prejavov (Choutka, 1999). Puberta je dlhé vývojové obdobie, zhruba od desať do osemnástich 

rokov. Je charakterizované zrýchleným rastom, vývojom druhotných pohlavných znakov a 

vývojom pohlavných orgánov. Základným znakom pohybového prejavu je predovšetkým 

diskoordinácia a disharmónia, prejavujúca sa hlavne v zhoršenom držaní tela, v naučených 

pohybových zručnostiach a v lokomočných činnostiach. U chlapcov bývajú zmeny 

výraznejšie než u dievčat   a u športujúcej mládeže sa nemusia zmeny prejaviť vôbec. 
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Začiatok puberty je označovaný za senzitívne obdobie pre rozvoj silových a rýchlostných 

schopností. Dôležitá zostává všestrannosť zaťažovania celého organizmu. 

 

Cvičebná jednotka a metodické odporúčania 

Deti tejto vekovej kategórie sa už dokážu sústrediť na pohyb, zlepšujú sa ich 

koordinačné schopnosti a taktiež  sa lepšie orientujú v priestore. Lekcia aerobiku by nemala 

trvať dlhšie ako 55 minút  a doporučený počet detí na hodine by sa mal pohybovať medzi 10 

až 15. V prvých 5 až 7 minútach lekcie by sme sa mali venovať rozhovoru s deťmi, aby sme 

prehĺbili vzájomné poznanie a dôveru, ktorá je v lekciách aerobiku nevyhnutná. Ďalej by malo 

nasledovať zahriatie organizmu formou pohybových hier, alebo súťaží v družstvách. Po warm 

up zaradzujeme desať minútovú výučbu dvoch až štyroch nových základných krokov a 

sústredíme sa  na správnu techniku cvičenia. S pribúdajúcim vekom detí učíme klasické 

aerobikové názvoslovie, už od začiatku najlepšie v anglickej forme. V ďalšej časti lekcie sa 

venujeme aspoň pätnásť minút krokovým variáciám, alebo jednoduchým zostavám s tým, že 

netrváme na technickom prevedení, ale na zapamätaní si väzby. Na záver každej lekcie 

zaradzujeme posilňovanie, kde sa zameriavame predovšetkým na brušné a medzilopatkové 

svaly, kladieme dôraz na technicky správne vykonanie cvičenia (silou, ťahom) a  správne 

dýchanie. V tejto vekovej kategórii stačí jedna alebo dve série s maximálnym počtom 

opakovaní – osem. Posilňujeme iba s vlastnou hmotnosťou tela. Na záver naťahujeme s deťmi 

svaly, ktoré sme posilňovali, alebo posturálne svaly, ktoré majú tendenciu sa skracovať. Pre 

spestrenie môžeme činnosti v jednotlivých dňoch striedať, raz sa sústredíme na výučbu 

nových prvkov, inokedy na opakovanie naučených zostav s tým, že do nich zaradzujeme nové 

prvky, niekedy môžeme prevažnú časť hodiny venovať tanečným krokom, alebo niektoré 

lekcie štrukturovať hravou formou.  

 

3.3  Dospievanie 

Vekové obdobie od pätnástich do dvadsať rokov je obdobím adolescencie, alebo 

dospievania. Vo  vývoji motoricky zohráva vyrovnávajúcu rolu. 

 

Charakteristika obdobia 

V tomto období nastáva pozvoľné ukľudnenie v psychickom vývoji, ale stále 

pretrváva emocionálna labilita. V raste a v telesnom vývoji dochádza už len k nepatrným 

zmenám. Vývoj pokračuje ďalej hlavne v spoločenskom utváraní. Adolescenti sú zameraní 
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introvertne, majú svoj svet sebapoznania a sebahodnotenia. Veľmi kriticky pristupujú na 

názory ostatných. Dochádza k zavŕšeniu motorického vývoja. Pre nešportujúcu populáciu 

označujeme toto obdobie za kulminačné. Motoriku v tomto období výrazne diferencujú 

sexuálne vplyvy. Dievčatá preferujú menej fyzicky náročnú pohybovú aktivitu  s prejavmi 

citového a estetického výrazu, naopak chlapci sa zameriavajú na súťaživosť a dosahovanie čo 

najvyšších výkonov. Väčšina jedincov uspokojuje v tomto období svoje špeciálne 

individuálne záujmy, či už telovýchovné, rekreačné, alebo kreatívne. 

 

Cvičebná jednotka a metodické odporúčania 

Komerčnú lekciu zostavujeme pre dospievajúcich  rovnako ako pre dospelých. Je to 

kvôli tomu, že sa nám málokedy stane, že máme na komerčnej lekcii iba adolescentov. Iné je 

to v školskej telesnej výchove, alebo v športovom tréningu, kde máme vekovo rovnakých 

jedincov. Vzhľadom na skúsenosti, ako v malých mestách, tak i vo veľkomestách musíme 

podotknúť, že s adolescentmi  sa na hodinách komerčného aerobiku väčšinou nestretnete. 

V súčasnej dobe strácajú záujem o pohybovú aktivitu a preto by sme mali zvýšiť 

atraktívnosť ponúknutej pohybovej činnosti, aby došlo k vytvoreniu kladného vzťahu 

k pohybu a k jeho vnútorne pociťovanej potrebe - nutnosti (Bursová, 2003). 

 

3.4 Dospelosť 

Obdobie dospelosti je veľmi dlhé, väčšinou ho rozdeľujeme na skorú dospelosť (20-

30,32 let), strednú dospelosť (30,32-45 let) a neskorú dospelosť (45 –60 let). Všetky 

komerčné cvičebné lekcie aerobiku a jeho formy sú zamerané   na uvedené vekové kategórie. 

 

Charakteristika obdobia 

V skorej dospelosti dochádza k úplnej biologickej, psychickej, sociálnej a motorickej 

zrelosti. Vlastný proces starnutia je biologický jav prebiehajúci veľmi individuálnom tempom. 

Prejavuje sa telesnými a duševnými zmenami, ktoré sú ovplyvnené  vnútornými faktormi 

(dedičnosť), tak aj vonkajšími (životný štýl, zamestnanie, pohybová aktivita). Pravidelná 

pohybová aktivita je veľmi dôležitá pre udržiavanie jednotlivých funkcií organizmu a jeho 

štruktúr, plní významnú úlohu v odďaľovaní a spomaľovaní rýchlosti procesu starnutia 

a predlžovania aktívneho veku a zdravia.. V súčasnej dobe sa pohybový deficit podieľa na 

množstve  civilizačných ochorení.  
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Cvičebná jednotka a metodické odporúčania 

Pohybová aktivita musí rešpektovať didaktické zásady s ohľadom na individuálne 

zvláštnosti každého jedinca, predovšetkým však na jeho zdravotný stav a úroveň trénovanosti. 

Nezameriavame sa na maximálne výkony, ale na cvičenie vytrvalostného charakteru 

zamerané na pohyblivosť, pružnosť a pevnosť chrbtice, ale aj na udržiavaní svalovej 

rovnováhy a čo najoptimálnejšie individuálne držania tela.  Na koniec lekcií zaradzujeme 

veľmi obľúbené dychové a relaxačné cvičenia.  

Cvičebnú lekciu zostavujeme podľa kapitoly 2.  

 

 

3.4.1 Návrh cvičebných lekcií aerobiku 

 

I. lekcia P-class (60 minút) - stredne pokročilí 

 

1) Warm up 5-6 minút 

8 Step touch 2x Side to side 2x 

8 Grapevine 1x Double step touch 1x 

8 V-step 2x 

8 Leg curl SSD Leg curl SSD 

- metóda učenia: obrátená pyramída 

- paže:  

Step touch (upažiť striedavo P/L) 

Side to side (predpažiť striedavo P/L) 

Double step touch (vzpažiť) 

V- step (upažiť, vzpažiť, upažiť a pripažiť) 

+ Prestretching 1-2 minúty 

ZP: Bočný podrep rozkročný pravou vpred,  

1. hlbší bočný podrep rozkročný pravou vpred 

ZP: Bočný stoj rozkročný pravou vpred  

1. kľak priamo na pravej 

ZP: stoj prednožmo pravou 

1. mierny podrep prednožmo pravou 

2. hlbší podrep prednožmo pravou 
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2) Hlavná časť 25–30 minút 

8 Grapevine R 1x, Mambo L 1x 

8 Chacha box L 

8 Double step touch L 1x, Knee up L 1x 

8 Knee up R 1x, Launch side R/L 

- metóda učenia choreografie: bloková 

- paže: Grapevine (upažiť pokrčmo, predpažiť pokrčmo) 

 Chacha (vzpažiť striedavo R/L) 

 Launch side (predpažiť striedavo R/L) 

3)  Cool down 2-3 minúty 

- využívame prvky low impact aerobic, ktoré už väčšinou nespájame  do väzieb 

(Step touch, Leg curl, March, March front/back), k jednotlivým prvkom už 

nepridávame paže, rýchlosť hudby volíme pomalšiu, cca 120BPM. 

 

4) Floor work 10 minút  

- posilňovanie zameriavame  na „problémové“ partie: zadok, stehná, boky, brucho. 

- postupujeme z vyšších polôh do nižších  (zo stoja cez sed do ľahu). 

� posilňovanie dolných končatín 

           ZP:  Mierny stoj rozkročný, ruky v bok 

                  1.výkrokom pravej hlbší podrep zánožmo  ľavou 

      Dve série po osem opakovaní na každú končatinu vpred i vzad. 

           ZP:  Mierny stoj rozkročný, pripažiť,  

                   1. hlbší podrep, predpažiť 

       Štyri série po osem opakovaní  

� posilňovanie hornej polovice tela 

           ZP: Sed skrížmo ,upažiť (malíčky smerujú nahor) 

                 1.vzpažit dovnútra.  

     Štyri  série po osem  opakovaní 

          ZP: Sed skrížmo, upažiť pokrčmo (dlane smerujú vpred) 

                 1. predpažiť pokrčmo (dlane smerujú  k čelu) 

      Štyri série po osem opakovaní. 

� posilňovanie sedacích svalov 

           ZP: Ľah na pravom boku pokrčmo, vzpažiť  
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                 1. unožiť ľavou 

     Štyri série po osem opakovaní na každú stranu s možnosťou obmeny fázovania      

      pohybu na dve doby nahor a nadol.  

� posilňovanie priamych brušných svalov 

           ZP: Ľah na chrbte  pokrčmo roznožný, ruky  v tyl. 

               1. mierne ohnutý predklon 

           Osem sérií po osem opakovaní s obmenami: fázovanie pohybu na dve doby nahor    

           a nadol, alebo môžeme pridať predpaženie  či vzpaženie s tým, že hlava je stále   

            v predĺžení chrbtice.  

Pozn.: Dodržiavame  správne držanie  tela a pravidelné dýchanie . 

 

5) Stretching 4-5 minút 

- záverečnú časť hodiny zameriavame na natiahnutie  posilňovaných svalov      

a svalov  s tendenciou  skracovať sa . 

- postupujeme opačne ako  pri posilňovaní, z nižších polôh (ľah) do vyšších (cez  sed 

do stoja) 

� dychové cvičenia 

         ZP: Ľah na chrbte, pripažiť 

                1. hlboký nádych a výdych 

    - zopakuje aspoň trikrát 

� natiahnutie  sedacích svalov 

         ZP: Ľah na chrbte skrčmo 

                1. ľah vzesmo skrčmo  

� natiahnutie sedacích   svalov 

         ZP: Ľah na chrbte, ruky v tyl 

                1. ľah na chrbte pokrčmo roznožný  

                2. prednožiť pokrčmo ľavou a oprieť lýtko o pravé koleno 

                3. pritiahnuť pravé stehno na hrudník 

� natiahnutie prsných svalov 

- prsné svaly natiahneme na fitballe, o ktorý sa oprieme chrbtom, ruky v tyl, 

nadýchneme sa, zdvihneme  zadok a panvu  z podložky a položíme sa chrbtom  na 

loptu, chodidlá sú  celou plochou na zemi, lopatky a bedrová  časť chrbta  sa dotýka 

lopty , kolená sú  pokrčené v uhle 90°. S výdychom tlačíme lakte k zemi.  

� natiahnutie priamych brušných svalov :  
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          ZP: Sed skrížmo 

                 1. sed skrížmo, polobrat vpravo 

                 2. sed skrížmo, polobrat vľavo (pomáhame si jednou dlaňou, ktorú oprieme o        

                  protiľahlé koleno). 

� záverečný prechod zo sedu do stoja 

            ZP: Sed skrížmo 

                1. drep na plných pätách 

                2. podpor drepmo 

                3. podpor podrepmo 

                4. podpor stojmo 

                5. stoj spätný, pripažiť 

                6. stoj spätný, upažiť 

                7. stoj spätný, vzpažiť 

                8. stoj spätný, pripažiť 

Pozn.: dodržujeme zásady správneho držania  tela a pravidelného dýchania 

 

Obmena choreografie pre vysoko pokročilých: 

8 V-step R 1x (jump,jump), V-step R 1x turn 180º 

8 Mambo R 1x, L-step back R 1x 

8 Leg curl R 2x, V-step R 1x turn 180º 

8 V-step R 1x turn 180º, Jumping jack 1x, Twist 1x 

- môžeme pridať ešte jednu tridsať dvojku alebo naučiť iba  jednu z nich: 

8 Knee up double R, Turn 360º 

8 Cross back R 2x, L-step leg curl R1x 

8 Chacha R 1x, Chacha L 1x, Mambo R 1x, Chacha R 1x 

8 Mambo L 1x, Chacha L 1x, V-step R 1x 

 

II lekcia Step aerobik (60 minút) - stredne pokročilí 

 

 Stepové schodíky, stepy, alebo bedničky môžu mať rôznu výšku a dĺžku, ale 

najčastejšie sú doporučené   miery v rozmedzí 70-120cm dĺžka, 10-25cm výška. Každý step 

by mal mať na povrchu protišmykovú úpravu a mal by byť zaistený proti posunutiu  pri 

nástupe na neho. Lekcie step aerobiku sú sprevádzané väčšinou pomalšou  hudbou v rozmedzí 

120-132 BPM.  
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Zásady bezpečnosti: 

- na step nastupujeme plným chodidlom 

- zo stepu zostupujeme na prirodzenú vzdialenosť cca 30cm 

- počas cvičenia udržiavame správne, vzpriamené držanie tela 

- na step môžeme vyskočiť, ale zo stepu zostupujeme 

- po dokonalom zvládnutí práce dolných končatín pridávame prácu paží 

- zo stepu nikdy nezostupujeme priamo vpred tak, aby sme ho mali za chrbtom 

- dodržiavame vyrovnanosť choreografií na ľavú i pravú stranu 

 

1) Warm up + Prestretching 5-6 minút 

8 Basic Step R 1x, Basic Step L 1x 

8 Step Tap R 1x, Step Tap L 1x, Step Tap R 1x, Step Tap L 1x 

8 Side to side R 4x 

8 Leg curl R SSD 1x (celý blok od L) 

- dodržiavame správnu techniku výstupu a zostupu 

Prestretching: zo Straddle March prejdeme do širokého stoja rozkročného, prenášame 

hmotnosť z ľavej  na pravú , súhlasným lakťom sa opierame o stehno, špičky smerujú vpred, 

obmenou vytočenie pravej (ľavej)  špičky hore, P/Ľ drep, hlboký predklon k vystretej P/Ľ   

nohe a dotyk  päty. 

 

2) Aerobic hlavná časť 25-30 minút: 

8 V-step R 1x, Reverse V-step R 1x 

8 Mambo R 1x, Chacha R 1x, L step L 1x 

8 Chasee L 1x, Turn across R 360º 1x 

8 L –step L 1x, Knee up R 1x (celý blok od L) 

- metóda učenia: reťazová 

 

Obmena choreografie I: 

8 Basic Step R 1x, V-step R 1x 

8 Chacha R around the step 

8 Leg curl R 2x, Mambo R 1x 

8 Knee up Repeater R 1x (obmena so zašliapnutím za step) 

 

Obmena choreografie II: 
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8 Step Tap R 1x, Step Tap L 1x 

8 V-step R 1x, Straddle R 1x 

8 Mambo R 1x, Chacha over step R 1x 

8 Double Step Touch L 1x over step, Knee up R 1x 

 

3) Cool Down 4-5 minút (mimo step) 

32 March, s nádychom vzpažiť, s výdychom pripažiť 

32 Step tap, paže voľne pozdĺž tela pripažiť 

32 Straddle March 

32 široký stoj rozkročný – mierne podrepy (s nádychom z pripaženia cez upaženie vzpažiť, 

s výdychom späť do pripaženia) 

 

4) Floor Work 10-15 minút 

� posilňovanie sedacích svalov a svalov dolných končatín: plie: 

            ZP: Široký podrep rozkročný ( jedno chodidlo na stepe) 

                  1. mierny podrep rozkročný 

                  2. Hlbší podrep rozkročný 

            Štyri série po osem opakovaní s vystriedaním chodidla na stepe 

� posilňovanie tricepsu: 

            ZP: Vzpor vzadu ležmo skrčmo (dlane smerujú vpred a sú opreté o step)  

                   1. kľuk 

              Dve série po osem opakovaní. 

� posilňovanie brušných svalov: dva stepy položíme na seba: 

ZP:  Ľah vzadu, pokrčit prednožmo (päty operieme o hornú plochu stepu tak, aby         

        uhol medzi lýtkami, stehnami a trupom bol 90º), paže v týl 

                     1. mierny ohnutý predklon 

               Štyri série po osem opakovaní s možnosťou obmeny polohy paží: predpažiť–        

               dlane hore, vzpažiť dovnútra – spojiť dlane. 

 Pozn.: dodržiavame správne držanie tela a pravidelné dýchanie 

 

5) Stretching 5-6 minút 

� Naťahovanie sedacích svalov: 

ZP:  Ľah na chrbte  

                   1. ľah vzesmo skrčmo (s dopomocou) 
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� Naťahovanie hamstringov: 

            ZP:  Široký sed roznožný na stepe 

                   1. vzpažiť  

                   2. rovný predklon 

� Naťahovanie lýtkových svalov: v dvojiciach 

ZP:  Výpon (na okraji stepu) 

                     1. stoj spojný (päty pod úrovňou horného okraja stepu) 

� Naťahovanie tricepsu: 

           ZP:  Sed skrižmo na stepe  

                   1. vzpažiť pokrčmo ľavou (prsty smerujú medzi lopatky) 

                   2. vzpažiť pokrčmo pravou (dlaňou uchopiť ľavý lakeť a zatlačiť dole) 

 

III lekcia Dance aerobik (60 minút) - stredne a vysoko pokročilí 

Lekcia dance aerobiku sa od klasických hodín aerobiku líši hlavne časovým 

rozvrhnutím hlavní časti lekcie. 

 

1)  Warm up + Prestretching 3-5 minút 

8 Mambo R 1x, Leg curl R 1x 

8 Chacha box R 

8 Grapevine R 1x, V-step L 1x (turn 180º) 

8 V-step L 1x (turn 180º), Turn 360º 

Prestretching 1-2 minúty: natiahnutie hamstringov a lýtkových svalov v podrepe rozkročnom 

pravou / ľavou vpred, prenesieme váhu na prednú končatinu a oprieme sa dlaňami o stehno, 

hlava je v predlžení chrbtice, špičky smerujú vpred. Z tejto polohy prenesieme váhu na zadnú 

končatinu súčasne s jej pokrčením v kolene, špičku vytočíme mierne stranou, prednú 

končatinu prepneme v kolene a oprieme o pätu.  

 

2)  Aerobic – hlavná časť 40-45 minút 

8 Side R 1x, Grapevine L 1x, Straddle L 1x 

8 Knee up repeater L (obmenou vytočenie bokov miesto druhého repeatru) 

8 Grapevine R 1x s unožením L, V-step L 1x 

8 Turn 360º L 1x, Jumping jack 2x 

8 V-step R 1x, Knee up R 1x 

8 Knee up L 1x, Mambo L 1x 
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8 Chacha R 1x, Pivot L 1x, Chacha L 1x, Pivot R 1x 

8 Leg curl SSD (single single double)  

- metóda učenia choreografie: obrátená pyramída, bloková, vrstvení 

- postupné pridávanie paží: V – step: upažiť, vzpažiť, upažiť, pripažiť 

 Side: vzpažiť P/L 

 Mambo: predpažiť P/L, dlaň hore 

 

Príklady ďalších choreografií:  

Sú zostavené tak, aby bolo možné naučiť iba prvých tridsať dva dôb a potom prejsť na 

učenie choreografie od druhej končatiny. Po zvládnutí prvého bloku (2x 32 dôb) na obe strany 

prechádzame na naučenie bloku druhého. Na záver oba bloky spojíme. 

 
Choreografia I: 

8 Step tap front R 1x, Chacha L 1x, Step tap front R 1x, Chacha L 1x 

8 Cross back R 2x, Knee up jump R 1x, Knee up jump L 1x 

8 Straddle R 1x, Tap front R 1x, Tap front L 1x 

8 Box L 1x 

8 Step touch R 2x, Grapevine (rozložený na šest dob) R 1x 

8 Tap side L 1x, V-step L 1x 

8 Grapevine L s unožením R1x, Straddle L 1x 

8 V-step L 1x, Turn 360º R 1x 

 - celé od ľavej 
 
Choreografia II:  

8 Mambo R 1x, Leg curl box R 1/2 

8 Cross front R 2x, Leg curl box R 1/2 

8 Grapevine R 1x, V-step L 1x 

8. Step tap L 1x, Chacha R 1x, Step tap L 1x, Chacha R 1x 

 - tento blok naviažeme od ľavej, alebo môžeme naviazať ďalší blok (32) od ľavej, od pravej a 

ako posledný zaradiť prvý blok od ľavej. 

8 Step touch R 2x, Cross front R 1x, Cross back L 1x 

8 Chacha circle R 

8 Leg curl R 2x, V-step R (turn 180º) 1x 

8 V-step R (turn 180º) 1x, Jumping jack 1x, Twist 1x 
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Choreografia III: 

8 Side to side R 1x, Grapevine L 1x, Side to side L 1x, Grapevine R 1x 

8 Leg curl L-tap R 1x, L 1x 

8 Grapevine R (s opřením o patu) 1x, V-step L 1x 

8 Turn 360º L 1x, dřep + výskokem roznožmo do stoje 

8 Chacha R 1x, Pivot L 1x, Chacha L 1x, Pivot R 1x 

8 Circle turn R 180º 1x, Circle turn R 180º ½ + Chacha R 1x 

8 Mambo 6 L 2x, Turn 360º L 1x 

8 Grapevine L (s unožením R) 1x, Straddle L 1x 
 
Choreografia IV: 

8 Step tap R (diagonal)1x, Cacha L 1x, Step tap R (diagonal)1x, Chacha L 1x 

8 Knee up R 1x, Leg curl turn 360º L 1x 

8 Straddle L 1x, V-step L 1x 

8 Turn 360º R 1x, Jumping jack 1x, Salsa (Elvis)1x 

- celé od L, alebo môžeme pokračovať pravou: 

8 Leg curl L-tap R 1x, L 1x 

8 Grapevine R 1x, V-step turn 180º L 1x 

8 Chacha L 1x, Chacha R 1x, Pivot L 1x 

8 Grapevine L (diagonal) 1x, Chassee R (diagonal) 1x 
 
Choreografia V: 

8 Knee up R 1x, Heel dig back L 1x, Knee up L 1x 

8 Reverse V-step R 1x, Turn 360º R 1x 

8 Cross back L 2x, Circle turn 180º L 1x 

8 Circle turn 180º L ½, Chacha L 1x, Step touch R 2x 

8 V-step R 1x, Reverse V-step R 1x 

8 Mambo R 1x, Chasse R 1x 

8 Knee up L 1x, Knee up R 1x 

8 March front L ½ , Mambo front L 1x, March back L 1/2., Mambo back L 1x 

 

3)  Cool down 3-4 minúty 

     - znížime rýchlosť hudby, Straddle March R 32 dôb, March R(nádych –    

     vzpažiť, výdych pripažiť) na 32 dôb 

4)  Floor work 4 minúty 
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     - do posilňovacej časti lekcie dance aerobiku zaradzujeme najčastejšie posilňovanie   

        brušného svalstva. 

� posilňovanie priamych a šikmých brušných svalov: 

        ZP: Ľah na chrbte pokrčmo 

              1. prednožiť pokrčmo ľavou (lýtko oprieme o pravé koleno) 

              2. upažiť poníž ľavou (rameno, lakeť i dlaň je v kontakte s podložkou) 

              3. upažiť pokrčmo pravou (v tyl) 

              4. pravé rameno zdvihneme zo zeme a lakťom smerujeme k opačnému kolenu.  

5)  Stretching 5 – 8 minút 

� dychové cvičenia v ľahu na chrbte 

�  natiahnutie lýtkových svalov a hamstringov: 

             ZP: Ľah na chrbte pokrčmo prednožný pravou 

                   1. prednožiť povýš pravou (možno s dopomocou uchopením pod kolenom) 

� natiahnutie adduktorov: 

           ZP: Široký sed roznožný 

                  1. štvrťobrat vľavo, vzpažiť 

                  2. rovný predklon k ľavej 

                  3. VP 

                 4. štvrťobrat vpravo, vzpažiť 

                5. rovný predklon k pravej 

� natiahnutie svalov na prednej strane stehna: 

          ZP: Mierny podrep na ľavej pokrčmo zánožný pravou  

                1. pripažiť vzad (uchopiť členok pravej a pritiahnuť ho  k sedacím svalom) 

� natiahnutie šikmých brušných svalov: 

          ZP:  Mierny stoj rozkročný, vzpažiť dnu (spojiť prsty nad hlavou) 

                 1. úklon vľavo/vpravo 

� natiahnutie šijových svalov: 

           ZP: Mierny stoj rozkročný 

                 1. upažiť pokrčmo dnu (prsty spojíme na temene hlavy) 

                 2. pritiahneme bradu na hrudník 

Pozn.: Počas cvičenia dodržiavame zásady správneho držania tela a pravidelne dýchame. 
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3.5 Staroba 

Toto obdobie rozdeľujeme do troch periód: skorá staroba (60-74), vlastná staroba (75-

89) a vysoký vek od deväťdesiatich rokov. Je určené nielen motorickými zručnosťami, ale aj 

 psychickými a biologickými funkciami organizmu. 

 

Charakteristika obdobia 

S pribúdajúcim vekom dochádza nielen  k zníženiu niektorých senzorických funkcií, 

ale aj  k zníženiu psychických funkcií, ako je pamäť a myslenie. Úroveň osvojených 

pohybových zručností zostáva pri ich udržiavaní cvičením dlho zachovaná.  

 

Cvičebná lekcia a metodické odporúčania 

Pokiaľ sme sa žiadnej pohybovej aktivite nevenovali a chceme začať s cvičením až 

v neskoršom veku, je potrebné, aby sme postupovali opatrne a najlepšie až po rozhovore 

s lekárom. Po päťdesiatom roku je najvhodnejšie začať s chôdzou a následne až po zvýšení 

zdatnosti môžeme prejsť k inej pohybovej aktivite. Tá však musí vždy zodpovedať 

individuálnym potrebám. Nad šesťdesiat rokov veku by sme sa už mali vyhýbať behu a 

namáhavejším športom, ako sú športové hry. V súčasnej dobe odporúčame seniorom aerobné 

cvičenia z oblasti body and mind, ako je napríklad jóga, pilates, tai-chi a ďalšie aktivity najmä 

v relaxačnom tempe. Môžu ich bezpečne a účinne robiť aj ľudia bez kondície, pretože toto 

cvičenie je zamerané na vnímanie vlastného tela a jeho správne držanie. 

 


