
ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK 2022 

 

  V dňoch od 20.9.2022 - 23.9.2022 sa na krytej plavárni CZŠ sv. Juraja, na 

Gorkého ulici v Trebišove, uskutočnil základný plavecký výcvik pre žiakov 

Základnej školy Novosad 3. ročníka - 6. ročníka. Absolvovalo ho spolu 21 

žiakov - 13 žiakov 1.stupňa a 8 žiakov 2.stupňa ZŠ. 

  

Z 3. ročníka boli 8 žiaci - z toho všetci neplavci. Jeden žiak sa nezúčastnil zo 

zdravotných dôvodov. Zo 4.ročníka boli 5 žiaci, štyria neplavci a jeden žiak bol 

čiastočný plavec. Z 5. ročníka 7 žiaci - všetci neplavci. Zo 6.ročníka  bol iba 1 

žiak - taktiež neplavec.  

Základný plavecký výcvik  mal  na starosti pán učiteľ Juroš, asistovala mu p.uč. 

Kenderková a dozor nad žiakmi, ktorí práve neboli vo vode, vykonávala p.as. 

Majorošová. 

 

Žiaci sa na plavecký výcvik tešili, no našli sa aj takí, ktorí mali obavy z toho, 

ako prekonajú svoj prvotný strach z vody. Nakoniec všetko dobre dopadlo 

a malí plavci sa s vodou skamarátili. 

V úvode plaveckého výcviku sa žiaci oboznámili so základnými 

pravidlami správania sa na plavárni (hygiena, pohyb a správanie sa okolo bazéna 

a v šatni...). Deti boli rozdelené do dvoch skupín, nakoľko veľkosť bazéna 

umožňovala cca 10 detí v bazéne. 

 

Plavecké dopoludnie sa začalo poriadnou rozcvičkou. Najprv na suchu,  

a potom, ako inak, vo vode. Po rozcvičke a úvodných hrách vo vode – 

naháňačky, lovenie pukov a granátov, hra na zvieratká...- nasledovali povinnosti 

ako napríklad nácvik „hviezdy“ na bruchu a na chrbte, výdych do vody, 

splývanie s doskou, bez dosky, nácvik kraulových nôh... 

Prostredníctvom hier sa žiaci oboznamovali s bezpečným pohybom vo vode, 

dýchaním vo vode, učili sa základným plaveckým zručnostiam: potápanie, 

splývanie s doskou a bez dosky, plavecké zábery rúk a nôh. Žiaci hrali rôzne 

prípravné hry a vyšantili sa pri skokoch do bazéna. Najdôležitejšia bola radosť 



detí z pohybu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj vidieť. Žiaci boli disciplinovaní, 

snaživí a každý robil pokroky svojim vlastným tempom.  

Náš posledný deň sa na plavárni niesol v duchu súťaží a ukážok toho, čo sa kto 

naučil za tie štyri dni.  Žiaci sa rozcvičili netradičnou súťažou – beh vo vode, pri 

ktorej veľa žiakov prišlo na to, že vo vode sa predsa len ľahšie pláva ako behá.                

Za svoje získané plavecké zručnosti bol každý odmenený „mokrým 

vysvedčením“ a sladkosťou. 

V závere môžeme skonštatovať, že cieľ základného plaveckého výcviku 

bol splnený – žiaci hravou činnosťou prekonali strach z vody a zvládli základné 

plavecké návyky, dýchanie do vody, lovenie predmetov z vody, splývanie na 

bruchu a chrbte, kraulové a znakové nohy s dýchaním do vody,  zoskok 

a vynorenie. 

Nakoniec sa s vodou spriatelil každý a bolo nám  smutno, že tento plavecký kurz 

nám tak rýchlo ubehol.  Žiaci sa už nevedia dočkať zdokonaľovacieho 

plaveckého výcviku, kde si svoje získané vedomosti a zručnosti vylepšia 

a zautomatizujú.   

Všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili plaveckého výcviku, sa chcem veľmi 

pekne poďakovať za ich trpezlivosť a spoluprácu počas celého plaveckého 

výcviku.   

 

Našim plavcom to išlo perfektne. Posúďte sami... 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Takže...doplávania, kamaráti... ☺ 

       

                                                                                                                                                               

Mgr. Jakub Juroš 

 


