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A E R O B I C  

P r í p r a v a  
Názov aerobic je odvodený od slova, ktoré by v preklade znamenalo vzduch. V podstate ide o cvičenie, pri 
ktorom nevzniká tzv. kyslíkový dlh. Ak vznikne kyslíkový dlh, sme udýchaní a rýchlym dýchaním chceme do tela 
dostať viac kyslíka, aby sme obnovili jeho zásobu. Aerobic alebo aj aeróbne cvičenie je také cvičenie, pri ktorom 
sa vykonáva taká námaha, že sa cvičiaci nezadýcha, čiže využíva presne toľko kyslíka, koľko prijíma. 

Pravidelným cvičením aerobicu je možné organizmus privyknúť na lepšie hospodárenie s prijímaným 
vzduchom, pričom sa upravuje aj hĺbka dýchania. Dýchanie sa nezrýchľuje, ale prehlbuje. Pri každom nádychu 
sa tak do pľúc dostane viac vzduchu a teda aj viac kyslíka.  

P r o b l é m  
Ako cvičiť a nezadýchať sa? 

P o m ô c k y  
stopky (hodinky so sekundovou ručičkou) 

P o s t u p  
1. Zmerajte si, koľko krát sa za minútu nadýchnete.  

2. Každých 15 sekúnd spravte jeden drep. Spravte ich 20.  

3. Znovu si zmerajte, koľko krát sa za minútu nadýchnete.  

4. Oddýchnite si a čo najrýchlejšie spravte 20 drepov.  

5. Hneď si odmerajte koľko krát sa za minútu nadýchnete. 

Z h r n u t i e  
Zhodnoťte výsledky. Ktoré cvičenie bolo pre vás príjemnejšie? Čo myslíte, prečo ste sa nezadýchali? Čím 
vznikol rozdiel medzi dýchaním po prvom a po druhom cvičení? Ktoré cvičenie by ste zaradili do aeróbneho 
(aerobicu)? 

Z a d a n i a  
Pokúste sa vyjsť pešo na dvanáste poschodie v paneláku bez prestávky a čo najrýchlejšie. Pri schádzaní dolu 
spočítajte schody. Doma si s pomocou rodičov vytvorte schodík, napríklad z drevenej krabice, či dosák tak, aby 
bol približne rovnako vysoký ako schod v paneláku. Pustite si obľúbenú rytmickú, ale nie príliš rýchlu hudbu. 
Najskôr sa trochu rozcvičte asi pomalými piatimi drepmi, úklonmi a predklonmi. Chvíľu pochodujte na mieste. 
Požiadajte jedného z rodičov alebo súrodenca, aby sledoval vaše cvičenie. Postupne do rytmu hudby 
pravidelne vystupujte a zostupujte smerom dozadu zo schodíka. Keď chytíte rytmus, požiadajte prísediaceho 
aby vám potichu počítal, koľko krát vyjdete a zídete zo schodíka. Keď vyjdete toľko schodov, koľko ste vyšli na 
dvanáste poschodie v paneláku, prísediaci vám to oznámi. Pozorujte svoje zadýchanie. Porozmýšľajte, čím sa 
odlišovalo vystupovanie po schodoch v paneláku a vystupovanie na schodík v izbe. Vyšli ste tú istú výšku 
a rovnako ste sa namáhali, ale ktoré cvičenie bolo príjemnejšie? Prečo? 

 


