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UVOD 

 

Svjesni činjenice važnosti zdravlja jedino redovitim, cjeloživotnim, svakodnevnim 

tjelesnim vježbanjem, uz pravilnu prehranu i dovoljno sna te optimističnim pogledom na život  

sada i u budućnosti, možemo utjecati na prevenciju i očuvanje svoga zdravlja. Profesionalne 

bolesti jedan su od najrizičnijih čimbenika koji narušavaju zdravlje, ne samo radne populacije 

već i učenika, studenata i umirovljenika. 

Suvremeni način života nudi raznovrsne oblike i načine vježbanja ovisno o dobi i 

trenutnim preferencijama pojedinca. Ovaj kratki jednostavan program vježbi svakome će 

omogućiti optimalno poboljšanje motoričkih sposobnosti pod uvjetom da se provodi minimalno 

tri puta tjedno po sat vremena te da se uz njega redovito prakticira neki od aerobnih oblika 

tjelovježbe poput brzog hodanja, trčanja, vožnje bicikla i sl. Budući da nam je svima nedostatak 

slobodnog vremena presudni faktor, ovaj program sastavljen je od jednostavnih ali vrlo 

učinkovitih vježbi koje se, uz malo samodiscipline, mogu svakodnevno provoditi u vlastitom 

domu i tijekom stanke na poslu. 

Cilj nam je potaknuti sve učenike, studente, djelatnike i umirovljenike na prevenciju i 

očuvanje zdravlja te svima probuditi svijest da zdravlje nema cijenu.  

Svaka vježba prikazana je fotografijom i kratkim opisom jer je pravilno izvođenje vježbi 

ključno. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje vježbanje najmanje tri puta tjedno po 

jedan sat, ako se žele postići pozitivne promjene organizma, a mi preporučujemo ovaj program 

vježbati svakodnevno kod kuće (ili barem tri puta tjedno), a vježbe istezanja i u stankama na 

poslu najmanje tri do pet minuta. Vježba se pravilno izvodi na način da je izdisaj uvijek tijekom 

opterećenja ili kontrakcije, a udisaj je uvijek tijekom opuštanja ili vraćanja u početni položaj. 

Svaka vježba izvodi se u dvije, tri serije po deset do petnaest ponavljanja, a broje serija i 

ponavljanja povećavamo nakon nekog vremena redovitog vježbanja. Vježbe istezanja počinju 

djelovati ako se položaj istezanja zadrži najmanje deset sekundi. 

Vrijeme promjena na bolje počinje odmah – sretno! 
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VAŽNOST I SVRHA REDOVITOG TJELESNOG VJEŽBANJA  

 

Svjetska zdravstvena organizacija definira zdravlje definicijom: „zdravlje je stanje 

potpunog tjelesnog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i 

iznemoglosti“. Osnovni preduvjeti za zdravlje definirani su poveljom o unapređenju zdravlja, a 

oni su mir, krov nad glavom, obrazovanje, hrana, prihod, stabilan eko sistem, održivi resursi, 

socijalna pravda, pravičnost u zdravlju. (1) 

Zdravlje predstavlja individualno shvaćanje vlastitog tjelesnog i mentalnog stanja i 

svijest o potrebi redovitog svakodnevnog ulaganja u njegovo unapređenje. Svaki pojedinac 

svjestan je svoje životne situacije i jedino on može utjecati na njezinu promjenu. Promjena bi 

se trebala odnositi na osvješćivanje koliko često i kako vježbamo, što i koliko često jedemo, 

kako i koliko dugo spavamo, jesmo li zadovoljni sa svojim načinom života, jesmo li sretni i 

optimistični ili depresivni i pesimistični pa se odajemo porocima poput cigareta, alkohola, kocke 

i sl. (2)  

Zdravlje je i društvena odgovornost. Svima bi trebao biti omogućen život u zdravom 

sigurnom okruženju što uvelike ovisi o odgovornosti pojedinca odnosno jesu li mu 

svakodnevne navike dobre ili štetne za zdravlje. Akademska zajednica redovito istražuje i 

donosi dokaze o štetnostima po zdravlje kao i mjerama prevencije zdravlja na način da promiče 

zdrave stilove života i smanjivanje faktora rizika po ljudsko zdravlje koji proizlaze iz nemara 

prema okolišu, ekonomskih nejednakosti, socijalnih nepravdi okruženja u kojem živimo. 

Svakodnevni način života i rada preopterećuje pojedinca i forsira ga na zanemarivanje 

osnovnih bioloških potreba poput potrebe za kretanjem, snom, pravilnom prehranom i 

slobodnim vremenom. (3) 

Redovito bavljenje tjelesnom aktivnošću ima pozitivan utjecaj na mnoge aspekte života, 

a zdravlje je na prvom mjestu. Redovita svakodnevna tjelesna aktivnost rezultira poboljšanjem 

motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te povećanjem emocionalnog zadovoljstva. Jačanje i 

istezanje mišića utječe na aktivaciju postojeće mišićne mase i njezino povećanje što rezultira 

boljom pokretljivošću zglobova i čitavog muskuloskeletnog sustava zaduženog za kretanje što 

dijelom rezultira i produljenjem životnog vijeka. Od rođenja do kraja života nesvjesno smo 

tjelesno aktivni. Djeca su vrlo aktivna kroz igru, mladi kroz sport i nastavu TZK, studenti i radno 

aktivno stanovništvo kroz dnevne životne obveze koje u moderno doba iziskuju znatan napor 

pri usklađivanju i odrađivanju svih obveza na vrijeme nastojeći izbjeći ili bar umanjiti količinu 

stresa te u svemu naći vremena za smijeh i zabavu, ako ne drugačije onda barem uz pravilno 

izbalansiran zdrav obrok u krugu obitelji i/ili prijatelja. Svakodnevni život jedva da nam ostavi 

slobodnog vremena za odmor, a kamoli za neki hobi ili odlazak u prirodu, kazalište i sl. te 

pritom najčešće taj dan odustanemo od vježbanja kako bismo odradili ostale obveze. To je 

zamka u koju svi redovito upadamo, a iz koje se možemo izvući jedino samodisciplinom i 

pravilno posloženim životnim prioritetima. Najnovija istraživanja ukazuju na pozitivan utjecaj 

redovitog bavljenja tjelesnom aktivnošću u svrhu prevencije nastanka profesionalnih oboljenja 

koja su sve veći čimbenik nastupanja bolesti i to kod sve mlađih ljudi.   
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Dobrobit za zdravlje redovitim bavljenjem tjelesnom aktivnošću: 

• tjelesna aktivnost utječe na zdravstvenu dobrobit svakog dijela tijela, a 
osobito muskuloskeletnog odnosno mišićnog, koštanog i srčano-žilnog sustava. Tijelo 
pamti promjene u sastavu mišića i kostiju i kako starimo tijelo će biti zahvalno na 
redovitom bavljenju tjelesnom aktivnosti jer će lakše podnijeti neizbježne degenerativne 
promjene uzrokovane starenjem. Osim što tjelesna aktivnost utječe na bolji razvoj i izgled 
mišićne mase, osobito ona s opterećenjem, utječe i na razvoj i veću gustoću koštane 
mase. Dobra, odnosno što gušća koštana masa važna je za odraslu dob, jer omogućuje 
manju sklonost lomovima. Veću sklonost lomovima kostiju imaju starije osobe, osobito 
žene kojima prijeti oboljenje od osteoporoze (bolest poroznih kostiju). Pokazalo se da je 
bavljenje tjelesnom aktivnošću dobro dok je redovito, a pri tome se ne mora baviti nekim 
sportom, dovoljno je što više skakati, trčati ili brzo hodati, uz program vježbi snage i 
istezanja - najbolje bi bilo svakodnevno; 

• tjelesna aktivnost ne utječe samo na zdravstvenu dobrobit muskuloskeletnog sustava, 
utječe i na bolje psihičko zdravlje. Vježbanje utječe na proizvodnju hormona endorfina, 
neurotransmitera kojeg luči hipotalamus, a čiji utjecaj  uzrokuje da se osjećamo sretno, 
zadovoljno i smireno. Osim toga, tjelesna aktivnost može pomoći kod osjećaja 
postignuća i ponosa, kao kada postignemo određeni cilj te doprinosi boljem spavanju i 
boljoj koncentraciji; 

• tjelesna aktivnost pomaže da održimo odgovarajuću tjelesnu težinu i izgledamo bolje. 
Tjelesnom aktivnošću sagorijevamo energiju (kalorije) dobivenu probavljenom hranom, 
čime možemo postići energetsku ravnotežu ukoliko je razina tjelesne aktivnosti 
prilagođena energetskom unosu dobivenog od prehrane, a tada se ne debljamo niti 
mršavimo. Redovita tjelesna aktivnost omogućuje održati tu energetsku ravnotežu, što 
utječe ne samo na bolje održavanje tjelesne težine, već i na bolji izgled, ljepše držanje 
tijela, što opet utječe na bolje zadovoljstvo i cjelokupno bolje zdravlje; 

• tjelesna aktivnost može omogućiti spriječiti i smanjiti rizik obolijevanja od nekih bolesti 
poput srčano-žilnih bolesti (visoki krvni tlak, srčani udar, koronarna bolest srca), 
respiratornih, pretilosti, šećerne bolesti i sl. Od tih bolesti obolijevaju uglavnom odrasli, 
međutim, obolijevanje postaje sve češće već u pubertetu, uglavnom kao posljedica 
debljine i tjelesne neaktivnosti, te zbog nepravilne prehrane. 

Program redovite tjelesne aktivnost trebao bi se sastojati od tri komponente: 

- Aerobne tjelesne aktivnosti što je bilo koja vrsta tjelesne aktivnosti koja ubrzava rad srca 
i disanje. Srce je također mišić kojem treba trening kako bi ostalo zdravo. Aerobnom 
aktivnošću omogućuje se pravilan rad svih organa, bolja izmjena i iskorištavanje hranjivih 
tvari, a osobito kisika koji se tada prenosi u sve dijelove tijela. Kineziološki sadržaji kojima 
ostvarujemo aerobnu tjelesnu aktivnost su plivanje, vožnja biciklom, brzo hodanje, trčanje, 
rolanje, veslanje, planinarenje i sl. Bilo bi dobro da se tim aktivnostima pridruže obitelj i 
prijatelji, društvo također utječe na bolji osjećaj dobiven bavljenjem tjelesnom aktivnošću.  
 

- Treninga snage kojim jačamo sve mišiće tijela uz srce. Jačanjem mišića ostvarujemo 
njihovu snagu kako bi mogli štititi i podupirati zglobove te sprječavati nastajanje ozljeda. 
Veća mišićna masa sagorijeva više energije kada je osoba u mirovanju u odnosu na istu 
masu masnog tkiva, tako da izgradnja mišića može pomoći sagorijevati više energije 
(kalorija) i pri održavanju odgovarajuće tjelesne težine, što je vrlo važno i osobama koje 
žele smršaviti. 
 

https://skolica-prehrane.rijeka.hr/moje-tijelo/sustav-organa-za-kretanje/
https://skolica-prehrane.rijeka.hr/moje-tijelo/sustav-organa-za-kretanje/
https://skolica-prehrane.rijeka.hr/moje-tijelo/srcano-zilni-sustav/
https://skolica-prehrane.rijeka.hr/hrana-i-prehrana/piramida-pravilne-prehrane/pet-skupina-namirnica/mlijeko-i-mlijecni-proizvodi/
https://skolica-prehrane.rijeka.hr/hrana-i-prehrana/piramida-pravilne-prehrane/pet-skupina-namirnica/mlijeko-i-mlijecni-proizvodi/
https://skolica-prehrane.rijeka.hr/moje-tijelo/endokrini-sustav/
https://skolica-prehrane.rijeka.hr/moje-tijelo/stanje-uhranjenosti-bmi/
https://skolica-prehrane.rijeka.hr/hrana-i-prehrana/preporuke/energetske-potrebe/
https://skolica-prehrane.rijeka.hr/moje-tijelo/srcano-zilni-sustav/
https://skolica-prehrane.rijeka.hr/moje-tijelo/srcano-zilni-sustav/
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- Vježbi istezanja koje pomažu tijelu održati gipkost, što znači da se mišići i zglobovi mogu 
lako rastegnuti i saviti. Ljudi koji su gipki manje se brinu o problemima sa mišićima te 
uganućima. Vježbe istezanja doprinose i ljepšem izgledu samih mišića. 

Umjerenost u svemu znatno doprinosi održavanju i očuvanju zdravlja, a umjerenost se odnosi  
i na tjelesnu aktivnost. Pretjerati možemo sa svim dobrim stvarima koje volimo raditi, tako je 
moguće i pretjerati s vježbanjem, posebno u aerobnom smislu unatoč tome što je ono dobro 
za nas. Npr. ukoliko naše redovito trčanje pređe granice primjerene dobi i stupnju treniranosti 
te se trčanjem iscrpljujemo više nego što tijelo svojim energetskim zalihama može podnijeti, 
ono će postati štetno za naše zdravlje. Iako je vježbanje odličan način za održavanje 
odgovarajuće tjelesne težine, previše vježbanja može utjecati na pretjerano mršavljenje i 
gubitak mišićne mase koja drži i učvršćuje zglobove. Tijelo treba dovoljno energije da bi 
funkcioniralo ispravno, pretjerano vježbanje u nastojanju da se potroši što više energije i tako 
izgubi na težini može dovesti do poremećaja prehrane, sna i sl. Izuzetno je važno nakon svake 
tjelesne aktivnosti dati tijelu dovoljno vremena za odmor i oporavak. Odmor, bilo aktivan ili 
pasivan uvelike doprinosi ukupnom zdravlju i jednako je važan kao i redovita tjelesna aktivnost 
i pravilna prehrana. 

Započeti s redovitom tjelesnom aktivnošću možemo uvijek, bez obzira na dob i trenutno stanje 
organizma. S obzirom na dobrobiti koje nakon redovite tjelesne aktivnosti imaju srce, mišići, 
zglobovi i um, lako je uvidjeti da je bavljenje redovitom tjelesnom aktivnosti poželjno, a dobro 
je i to što nikada nije prekasno za početak. Čak i male stvari se računaju kao vježbanje kada 
ste na samom početku – poput kraće vožnje bicikla, šetnje psa ili uređivanje dvorišta, penjanje 
stepenicama ili pješačenje. Kako bismo vam pomogli započeti sa zdravim načinom života, 
svjesni činjenice važnosti očuvanja i unapređenja zdravlja te redovitog svakodnevnog ulaganja 
u sve aspekte koji unapređuju zdravlje krenimo s ovim programom vježbanja danas kako bi si 
osigurali bolju, zdraviju i sretniju budućnost. (4) 

 

1. S. Šogorić: Zdravlje i pravo na zdravlje 
2. www.who.int/mediacentre/factsheets 
3. www.zzjzdnz.hr 
4. I. Bagarić, I. Vadjon: Vježbe za muskuloskeletno zdravlje/Exercises for the 

musculoskeletal health 
  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets
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VJEŽBA 1 

Vježba jačanja mišića vrata, ramena i gornjeg dijela leđa. 

 
 

SLIKA 1 

Vježba jačanja mišića vrata, ramena i gornjeg dijela leđa. Stojeći položaj, koljena lagano 

savijena, ruke uz tijelo; podizati ramena prema glavi zadržati položaj nekoliko sekundi te 

spustiti ramena u početni položaj. Vježbu izvoditi deset ponavljanja, dvije serije. 
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VJEŽBA 2 

Vježba jačanja mišića ruku, ramena i gornjeg dijela leđa. 

 

SLIKA 2 

Vježba jačanja mišića ruku, ramena i gornjeg dijela leđa. Stojeći položaj, koljena lagano 

savijena, ruke savijene u laktu pod pravim kutom, laktovi uz tijelo; otvoriti podlaktice prema 

van spojiti lopatice zadržati položaj nekoliko sekundi te vratiti u početni položaj. Vježbu izvoditi 

deset ponavljanja, dvije serije. 
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VJEŽBA 3 

Vježba jačanja mišića vrata, prsa, gornjeg dijela leđa i ramena. 

 

SLIKA 3 

Vježba jačanja mišića vrata, prsa, gornjeg dijela leđa i ramena. Stojeći položaj, koljena lagano 

savijena, ruke savijene u laktu dlanovi spojeni na zatiljku laktovi prema naprijed; otvoriti laktove 

prema van zadržati položaj nekoliko sekundi te vratiti u početni položaj. Vježbu izvoditi deset 

ponavljanja, dvije serije. 
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VJEŽBA 4 

Vježba istezanja mišića vrata. 

 

SLIKA 4 

Vježba istezanja mišića vrata. Stojeći položaj, koljena lagano savijena, jedna ruka uz tijelo 

drugom potisnuti glavu prema ramenu; zadržati položaj istezanja desetak sekundi u svaku 

stranu.  
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VJEŽBA 5  

Vježba istezanja ruku, ramena i gornjeg dijela leđa. 

 

SLIKA 5 

Vježba istezanja ruku, ramena i gornjeg dijela leđa. Stojeći položaj, koljena lagano savijena, 

jednom rukom obgrliti trup, a drugom potisnuti i zadržati lakat, zadržati položaj istezanja 

desetak sekundi u svaku stranu.  

 

  



 

                              
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda 
                    Sadržaj edukativnog materijala o poslovnoj suradnji isključiva je odgovornost Hrvatskog instituta za migracije i integracije  

VJEŽBA 6 

Vježba istezanja ruku, ramena i prsa. 

 

SLIKA 6 

Vježba istezanja ruku, ramena i prsa. Stojeći položaj, koljena lagano savijena, spojene 

pružene ruke iza leđa podići do najviše točke te zadržati položaj istezanja desetak sekundi. 

 

 

 

  



 

                              
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda 
                    Sadržaj edukativnog materijala o poslovnoj suradnji isključiva je odgovornost Hrvatskog instituta za migracije i integracije  

VJEŽBA 7 

Vježba jačanja mišića stabilizatora cijelog tijela „plank“. 

 

SLIKA 7 

Vježba jačanja mišića stabilizatora cijelog tijela „plank“. Licem prema tlu, oslonac na 

podlakticama i nožnim prstima, laktovi ispod ramena, trbuh uvučen i zategnut, koljena pružena, 

tijelo u ravnini, izdržaj do otkaza, pa ponoviti nekoliko puta. 
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VJEŽBA 8 

Vježba jačanja mišića leđa. 

 

SLIKA 8 

Vježba jačanja mišića leđa. Ležeći licem prema tlu, podići ruke iznad glave u širini ramena, 

noge raskoračeno u širini kukova, čelo na tlu - istovremeno podići suprotnu ruku i nogu uz 

izdisaj zadržati nekoliko sekundi, spustiti uz udisaj, ponoviti u drugu stranu. Vježbu izvoditi 

deset ponavljanja, dvije serije. 
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VJEŽBA 9 

Vježba jačanja mišića leđa i nogu. 

 

SLIKA 9 

Vježba jačanja mišića leđa i nogu. Ležeći licem prema tlu ruke savijene laktovi  prema van 

dlanovi ispod čela, saviti jednu nogu, stopalo zategnuti, zadržati položaj nekoliko sekundi uz 

izdisaj, povratak u početni položaj uz udisaj, isto učiniti i drugom nogom. Vježbu izvoditi deset 

ponavljanja, dvije serije. 
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VJEŽBA 10 

Vježba jačanja mišića trbuha. 

 

 

SLIKA10 

Vježba jačanja mišića trbuha. Ležeći na leđima, ruke uz tijelo, noge savijene u koljenima. 

Podizati istovremeno od tla jednu nogu savijenu u koljenu, glavu i lopatice te ih gurati suprotnim 

dlanom pružene ruke, zadržati nekoliko sekundi uz izdisaj, vratiti se u početni položaj uz udisaj. 

Vježbu izvoditi deset ponavljanja, dvije serije. 
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VJEŽBA 11 

Vježba jačanja mišića trbuha. 

 

SLIKA 11 

Vježba jačanja mišića trbuha. Ležeći na leđima, noge savijene u koljenima, ruke uz tijelo 

opuštene; podizanje gornjeg dijela trupa (glave i lopatica) i ruku pruženih dlanova prema 

naprijed od tla, zadržati nekoliko sekundi uz izdisaj, vratiti se u početni položaj uz udisaj. 

Vježbu izvoditi deset ponavljanja, dvije serije. 
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VJEŽBA 12 

Vježba jačanja mišića leđa. 

 

SLIKA 12 

Vježba jačanja mišića leđa. Upor klečeći dlanovima ispod i u širini ramena, koljenima ispod i u 

širini kukova, ravnih leđa, pogledom u tlo, istovremeno podizati suprotnu ruku i nogu zadržati 

položaj nekoliko sekundi uz izdisaj; vratiti se u početni položaj uz udisaj; ponoviti i u drugu 

stranu. Vježbu izvoditi deset ponavljanja, dvije serije. 
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VJEŽBA 13 

Vježba jačanja mišića nogu i stražnjice „čučanj“. 

 

SLIKA 13 

Vježba jačanja mišića nogu i stražnjice „čučanj“. iz stojećeg položaja čučnuti prema natrag do 

pravog kuta u koljenima, leđa ravno, koljena ne smiju prelaziti vrh stopala, ruke ispružiti ispred 

tijela, zadržati položaj nekoliko sekundi i ponoviti. Vježbu izvoditi deset ponavljanja, dvije serije. 
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VJEŽBA 14 

Vježba istezanja nogu. 

 
 

SLIKA 14 

Vježba istezanja nogu. Stojeći položaj, hvatom za potkoljenicu jedne noge povlačiti petu prema 

stražnjici i zadržati položaj istezanja najmanje desetak sekundi, stojna noga lagano savijena u 

koljenu; ponoviti drugom nogom. 
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VJEŽBA 15 

Vježba istezanja nogu i leđa. 

 

SLIKA 15 

Vježba istezanja nogu i leđa. Stojeći položaj, hvatom za potkoljenicu jedne noge povlačiti 

koljeno na prsa i zadržati položaj istezanja najmanje desetak sekundi, stojna noga lagano 

savijena u koljenu; ponoviti drugom nogom. 

 

 

 


