
AKO PREBIEHA DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE VO FLAUTOVEJ TRIEDE MGR. VILIAMA CABUKA?  

 

Milé moje flautistky, vážení rodičia - mamy a otcovia! 

Srdečne Vás pozdravujem aj z tohto miesta- webovej stránky našej Základnej umeleckej 

školy na Ul. M. R. Štefánika v Čadci na Žarci. 

Aj keď  sa  pravidelne stretávame na online výučbe flauty v našej triednej facebookovej 

skupine, nedá mi, aby som Vám potrebné informácie nepredostrel aj prostredníctvom 

oficiálneho priestoru našej vzdelávacej inštitúcie. 

Je to už takmer rok, čo zápasíme so zákerným vírusom, ktorý ovplyvnil naše životy a mnohým 

ich obrátil doslova naruby. Jedným zo zásadných obmedzení je nemožnosť navštevovať 

nielen základnú či strednú školu, ale aj hudobné vzdelávanie  vo výučbe nástrojovej hry či 

hudobnej teórie. 

Ako váš triedny učiteľ sa snažím a budem sa snažiť o čo najlepšiu náhradu osobného 

stretávania sa a to formou online výučby- teda učenia sa cez webovú kameru v reálne 

plynúcom prúde času. 

Verím, že spoločnými silami to zvládneme. Kde je vôľa, tam je aj cesta. 

Kde, kedy a ako sa pripojiť na hodinu online flauty? 
Na spojenie je potrebné komunikovať cez platformu messenger od spoločnosti Facebook. 

Vážim si, že ste sa všetci na tejto sociálnej sieti zaregistrovali. Bezpečnostné riziká sme  

potlačili tým, že vy, mladší žiaci sa pripájate na hodiny  za spoluúčasti Vašich rodičov z ich 

užívateľských účtov. Navyše , naša skupina je súkromná a nepovolané osoby sa do nej 

nemôžu dostať. Pri oznamoch  nikdy nepoužívam priezviská žiakov v záujme ochrany ich 

osobných údajov. 

Na hodiny sa pripájajte vždy v stanovenom čase aspoň 3 min. pred začiatkom Vašej online 

lekcie. Riadite sa zásadne termínmi, ktoré pravidelne aktualizujem formou tabuľky 

uverejňovanej v statuse  našej skupiny. 

Ako na to?  

Kliknite na  nasledovný odkaz: 

https://www.facebook.com/groups/1384631658385838/ 

 
Na stránke facebooku  kliknite na modrú záložku pridať sa do skupiny 

https://www.facebook.com/groups/1384631658385838/


 

Ak nie ste momentálne prihlásení, prihláste sa do svojho účtu 

 

Žiadosť bude schválená čo najskôr a potom už môžete do skupiny vstupovať zo svojho, 

prípadne rodičovského účtu. 

 

 
Vo svojom účte ľahko zobrazíte skupinu Flautistky a  flautisti zuš štefánika CA 



 
Do statusu mi môžete písať. Vidíme , že virtuálny ,,Janko Flautový“ sa stal členom našej 

skupiny. Vľavo dole vidíme náhľad tabuliek s neustále aktualizovanými termínmi online 

výučby. 

 

Výhodou skupiny je veľmi rýchla a okamžitá komunikácia a efektívny prenos informácií medzi 

mnou a Vami. 

 

Na priamu komunikáciu online  použite  prostredie už spomínaného programu messenger.  

 
Vo svojom účte kliknite na messenger  



 

 
do kolónky hľadať v messengeri zadajte moje meno, hneď ma uvidíte medzi svojimi 

kontaktami 

 
Ak kliknete na moje meno v kontaktoch, zobrazí sa dialógové okno, kliknite na 

 začať videohovor/ treba kliknúť na obrázok kamery, nie na slúchadlo! 

Následne uskutočňujeme  online lekciu. Prajem veľa zdaru pri pripájaní. 

 

Kde nájdem materiály, noty a nahrávky od učiteľa? 

Všetky potrebné materiály nájdete buď v databáze našej skupiny. Väčšinou Vám ich však 

posielam  priamo cez messenger alebo cez email. 

Medzi tieto materiály pre dištančnú výučbu patria: noty, metodické materiály, teoretické 

dokumenty, analýzy chýb  graficky znázornené, nahrávky žiakov, vzorové nahrávky učiteľa 



Všetko , milé flautistky, nájdete v skupine pod záložkami:  

Médiá-  Albumy, Fotky, videá 

Súbory 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ako pracujeme na hodine? 

Online lekcie prebiehajú v reálnom čase cez rozhranie messenger. V budúcnosti môžeme 

a plánujeme vyskúšať i nové platformy napr. Google Teams. 

 
Žiačka pri nácviku stupnice, ktorou sa hodina začína  

 
Žiačka vidí noty na displeji svojho mobilu 



 

Nácvik so sprievodom klavíra je pri online výučbe dosť náročný  aj pre skúsené staršie žiačky, 

žiačka  hrá s nahratou skladbou- účasť živého korepetítora je nenahraditeľná 

 

 
Zodpovedná príprava nahrávky so sprievodom na plánovaný online koncert 

 

 

 

 

 

 



Ako si mám po skončení vyučovacej  online hodiny precvičovať zadané učivo?  

a/ príprava flauty 

 

b/ ako sa pripravím ja 

- Pred hrou si vypláchni ústa čistou vodou, snaž sa nejesť tesne pred cvičením sladkosti 

a iné dobrôtky, ktoré spôsobujú  pri výdychu vzduchu  lepkavý film na vnútornej 

strane flauty. Priprav si stojan, pri nácviku neseď na stoličke, ale hraj postojačky. Dbaj 

na to, aby si mala dostatok miesta pri hre. Zabrániš tak nárazu flauty do okolitých 

predmetov ako je napríklad stôl, posteľ. Stoj v dostatočnej vzdialenosti od stojana. 



- Nehraj, ak máš na perách opar alebo inú ranku, nenamáhaj sa,  ak ti trhali zub , tlak 

vzduchu do flauty by ti mohol spôsobovať narušenie krvavého koláča na rane 

v ústach. Nehraj ani vtedy, ak máš poranený prst obviazaný, prípadne porezané 

bruško prsta či palca 

- Nájdi si pokojné miesto k cvičeniu, aby ťa nerušil okolitý ruch 

- Rob pravidelné prestávky, oddychuj a rozdeľ si cvičenie cez deň na viacero fáz 

 

 

c/ Rozcvička- tu patrí dychové a prstové cvičenie 

hraj dlhé tóny, počítaj si v duchu, koľko si vydržala dôb. Napr. na 4 alebo aj viac dôb napr.  

postupne predlžuj svoju dychovú výdrž na 5,6 dôb atď... 

d/ 

 
 



e/ Ako nasadíme tón?  

Väčšinou na slabiku tá alebo tiež dú, dôležité je , aby si udierala špičkou jazyka nad horné 

zuby z vnútornej strany úst na tzv. podnebie- máme tam taký ,,kopček“. 

Odborne hovoríme, že do flauty vyslovujeme teda artikulujeme:  

 

f/ Ako správne držať flautu? 

 

 

 



 

 

 

g/Nácvik jednotlivých hmatov 

 

V notách máš vždy obrázok, podľa ktorého si ľahko zapamätáš , ako sa hrá ktorý tón. Na 

flaute používame hmaty, čo znamená, že pri hraní sa riadime hmatom, to akú dierku 



prikryjeme kontrolujeme iba hmatom, nie očami, nikdy sa na flautu nepozeráme. 

Pôsobilo by to na diváka veľmi čudne a nám by sa mohla riadne zakrútiť hlava. 

Na obrázku napríklad vidíme, ako sa hrá tón d2- učíme sa ho teraz s najmladšími 

žiačkami: 

 

Na každom novom tóne si vždy precvič, ako ti znie, ak ho zahráš viackrát za sebou. Je 

veľmi dôležité to, aby keď ho niekoľkokrát zopakuješ, boli všetky ,,déčka“ zvukovo 

vyrovnané. Precvič si to v nasledovnom cvičení: 

 

 

Takéto cvičenie rob aj na ďalších tónoch, ktoré sa postupne učíme. 

Ak si staršia žiačka, môže sa ti stať, že jednoducho niektorý z  hmatov zabudneš .Keď si nie 

si istá, pozri sa do tabuľky. Nájdeš ju aj na konci v  notách Ladislava Daniela: Škola hry na 



sopránovou zobcovou flétnu I. diel : 

 



 

Čierne guličky na obrázkoch znamenajú zakryté dierky na flaute.  Ostatné voľné 

priehlbinky zasa to, že prsty sú tesne nad dierkami flauty. A sú v pohotovosti pripravené 

sa prikryť, keď na ne príde rad.  

 

 



h/ nácvik stupnice: 

Na začiatku každej hodiny a novej lekcie máš v notách napísanú stupnicu. Hraj ju najskôr 

pomaly, neskôr tempo zrýchľuj a skúšaj  sa stupnice učiť hrať naspamäť. Dávaj pozor na 

prízvučnosť prvej doby, podobne ,ako v jazyku pri hovorení, dávaš prízvuk na prvú slabiku 

v slove. 

 

Zakrúžkované noty sa snaž zdôrazniť a hlavne z nich ,,neuteč“. 

 

i/Nácvik viachlasných cvičení: 

 V databáze  vzorových nahrávok nájdeš  zvukové ukážky, ktoré som pre teba nahral. 

Jedná sa väčšinou o druhé hlasy- čiže spodné riadky v jednotlivých cvičeniach. Moja 

nahrávka síce nenahradí tvoju obľúbenú kamarátku a spolužiačku, ale aspoň sa naučíš 

počúvať nielen seba, ale aj toho ,,druhého“. 

 

j/ Nácvik prednesových skladieb- určených na prezentáciu na koncerte- v súčasnosti na 

jeho online podobu. 

prednesy tiež cvičíme priamo na vyučovacej online hodine. V domácej príprave ti pomôže 

zakreslenie mojich pripomienok priamo do naskenovaných nôt. Konkrétne noty Ti vždy 

posielam na messenger alebo na mail. Môže to vyzerať napr. takto:  

 



 

Poznámky sa týkajú všetkých zložiek hudobnej reči, teda tempa, melódie, dynamiky, 

agogiky a hlavne väčšinou správneho rytmu skladby. 

Takéto obrázky nôt s mojimi poznámkami nájdeš v databáze v skupine na FB v záložkách: 

Médiá- obrázky 

Prednesovú skladbu cvič najprv pomaly a po častiach. Miesta, ktoré ti nejdú, musíš 

niekoľkokrát opakovať. Cvič samostatne tieto problematické miesta. Vyhni sa 

opakovanému hraniu skladby od začiatku do konca. Pri takomto hraní len veľmi ťažko 

odstrániš chyby, ktoré robíš. 

Jednotlivé nacvičené časti skladbičky, môžu to byť jednotlivé riadky/ niekoľko riadkov/, 

potom spájaj do väčších celkov až prídeš na to, že si skladbičku zahrala celú.  

Toto všetko však robíme aj na online hodine, tak si myslím, že spoločne to zvládneme.  

k/ Nácvik prednesovej skladby s korepetíciou- klavírnym sprievodom alebo s karaoke 

- Pre tento účel som ti v spolupráci s p. uč. Školníkovou, našou korepetítorkou, pripravil 

hudobné podklady jednotlivých skladbičiek nášho aktuálneho repertoáru.  

Podklady ti posielam na messenger alebo mailom. Odporúčam s  podkladom cvičiť 

nasledovne, pričom dodržuj postupnosť týchto krokov: 

1.Podklady musíš najskôr veľa iba počúvať ako pesničku v  rádiu bez toho, aby si do nich 

hrala svoj sólový part 

2. Keď sa s nimi lepšie zoznámiš, skúšaj si do nich svoju flautovú melódiu  tzv. hmkať, 

ešte stále nie hrať na flaute 

3. Odstopuj si určitý časový úsek, napríklad od začiatku skladby po koniec prvej celistvej 

hudobnej myšlienky a až teraz skúšaj do podkladu vsadiť tvoju hru. 

4.Nakoniec pridávaj a priliepaj postupne aj ďalšie diely skladbičky. 

Pri nácviku skladby so sprievodom klavíra alebo s karaoke pamätaj na to, že tieto strojové 

nahrávky nenahradia živú pani učiteľku, ktorá vie v  daný moment zareagovať na tvoje 

agogické prežívanie pri hraní. Znamená to, že živá ľudská bytosť sleduje a  podporí tvoju 

snahu niekde napr. spomaliť alebo naopak zrýchliť, keď si to charakter skladby vyžaduje.  

Toto pri nahrávke nemôžeme nikdy dosiahnuť na 100 %. Preto sa snažme k tomuto cieľu 

aspoň priblížiť. 

Nakoniec, môžeš si už v spomínanej databáze nahrávok vo FB skupine vypočuť, ako tvoji 

spolužiaci z našej flautovej triedy už hrajú do nahrávok. 

Keďže sa tiež tomuto problému súhry venujeme online, nie je problém si podklad 

vypočuť, keď ti ho pustím pri online hodine zo svojho PC.  

Dovoľte, aby som Vás, milé žiačky, poprosil o používanie kvalitných reproduktorov. Keď 

na online hodine púšťate podklady napr. z mobilu, zvuk je veľmi nekvalitný. Stáva sa , že 

podklad nepočuj a počujem len Vaše sólo. Odporúčam  preto, pri nácviku skladby so 

sprievodom priamo pri online výučbe, používať notebook a  k tomu prislúchajúce 

reproduktory. 

 

 

 



l/ Vystúpenia na online koncertoch a iných podujatiach vo virtuálnom svete hudby 

Nezabudni, že ak skladbičku docvičíš do konečnej podoby hodnej verejnej prezentácie, 

zaradím ťa na  plánované online koncerty , ktoré naša škola usporadúva a jednotlivé 

vystúpenia zverejňuje na webovej stránke ZUŠ:  

https://www.nasazus.sk/Galeria/koncerty/Vianocny-koncert-distancny-2020.mp4 

https://www.nasazus.sk/Galeria/koncerty/Adventna_besiedka-distancna-2020.mp4 

 

m/ Po skončení domáceho cvičenia  a tiež po online hodine flauty, nezabudni nástroj  

vyčistiť: 

 

n/ Myslím, že by ťa mohlo zaujímať, ako to je vlastne  so zvukom flauty:  

 

https://www.nasazus.sk/Galeria/koncerty/Vianocny-koncert-distancny-2020.mp4
https://www.nasazus.sk/Galeria/koncerty/Adventna_besiedka-distancna-2020.mp4


Kde nájdem motiváciu? 

Ak sa chceš inšpirovať, ako hrajú iní žiaci na flaute,  pozri si nasledovné informácie na 

internete: 

https://www.modrykonik.sk/volny-cas/flauta/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fvaH_Qn0Y9M 

 

Ak sa chceš  naučiť známe melódie, v týchto videách vidíš , ktoré prsty na flaute hrajú. 

Videá na youtube sa dajú  aj spomaliť- úplne vhodné na prvotné precvičovanie 

https://www.youtube.com/watch?v=BVpVIoM9o_s 

https://www.youtube.com/watch?v=tiZNotYpN-c 

https://www.youtube.com/watch?v=gx16WcqWXyY 

https://www.youtube.com/watch?v=PVlTLGex55w 

https://www.youtube.com/watch?v=Fg8sPTTglSk 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8kJ2Gp5orI 

https://www.youtube.com/watch?v=aYqvMXWuh_0 

https://www.youtube.com/watch?v=DRciYNADw5w 

https://www.youtube.com/watch?v=R8X-cEBCM_w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R8X-cEBCM_w&list=RDCMUCjRO1LHScDOXa-

hR8u0ZO2A&start_radio=1&t=219 

Pri prehliadaní vyššie uvedených odkazov, narazíš na nete aj na iné  krásne melódie. 

Prosím, aby si odkazy na ne uverejnila v statuse našej facebookovej skupiny 

 

Aj keď sa všetky poctivo zúčastňujete na online výučbe, pre úplnosť informácií   

uvádzam ešte raz kontaktné údaje na moju osobu:  

 

Mail: viliamcabuk@gmail. com 

Mobil: 0902 561088,     0905 914636 

             WhatsApp- 0902561088  

             SKYPE- Viliam Cabuk 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1384631658385838/ 
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Milé moje žiačky, 

V závere tohto metodického usmernenia mi dovoľte poďakovať sa Vám za to, že 

svedomito navštevujete online hodiny flauty aj teórie, ktoré pre Vás na facebooku 

pravidelne uskutočňujem už od 13.10.2021, kedy sa prerušili naše osobné stretnutia. 

Vaša dochádzka je priam ukážková. 

Rodičom ďakujem za trpezlivosť, keďže mnohí navštevujú naše online hodiny s  Vami a sú 

tak účastníkmi  hudobno-vzdelávacieho procesu. Vidím to ako veľké plus, lebo aj oni sa 

naučia veľa potrebného a môžu Vás doma pri nácviku kontrolovať. 

 

Teším sa a pevne dúfam v opätovné a skoré osobné stretnutie s Vami v priestoroch našej 

ZUŠ. 

Pozdravujem Vás !  Viliam Cabuk- triedny učiteľ 

  


