
 

Odporúčania pre žiakov v čase dištančného vyučovania. 

Vyučujúci: Mgr. Katarína Ježíková Lučanová Dis.art 

Predmet: Hra na klavíri 

Počet žiakov: 4 

 

Všeobecné odporúčania pre mojich žiakov počas dištančného vyučovania sú zostavené tak, 

aby žiaci dokázali učebný materiál cvičiť aj bez osobného stretnutia so mnou. Tiež tak, aby 

získali náviky, ktoré sa opakujú na každej hodine. Hodina tak má systém, poriadok, žiak vie, 

čo nasleduje, má pohodu pri hraní. Tieto odporúčania má žiak aplikovať na domáce cvičenie. 

Vysvetľovanie a praktické precvičovanie jednotlivých problematík na našej online hodine 

prebieha takým sposobom, že žiak doma dokáže pokračovať v nácviku sám, rozumie skladbe 

a v prípade, že sa nasledujúca hodina z nejakých důvodov nemože realizovať, vie ako má 

postupovať ďalej. (Tu nevidím rozdiel medzi dištančným a prezenčným vyučovaním. 

Rovnako je žiak pripravený zvládnuť učivo aj pri prezenčných hodinách.) 

 

Konkrétne odporúčania: 

Štruktúra hodiny 

ROZOHRANIE.  Na začiatku hodiny by mal byť žiak už rozohraný (úspora času oproti 

prezenčnému vyučovaniu) 

STUPNICE. Začíname vždy stupnicami. Tu je potrebné sústrediť sa na tri doležité pravidlá:  

 1. Sila – vyrovnanosť tónov, všetky tóny sú rovnako silné 

 2. Plynulosť – plynulá hra v každom zvolenom tempe 

 3. Rytmus – všetky tóny sú rovnako dlhé/krátke 

PIESEŇ. Pri stupniciach si zvykneme vyberať pieseň s jednoduchým harmonickým 

sprievodom (T,S, D), ktorú hráme v tónine konkrétnej stupnice.  

TECHNIKA. Pokračujeme etudou alebo iným technickým cvičením. Tu je doležité zamerať 

sa na problematiku, ktorou sa cvičenie zaoberá.  

PREDNESY. Snažíme sa vyberať vždy jednu klasickú skladbu a jednu modernú - tú si 

povačšine vyberá žiak sám, ja mu vyberiem vhodnú úpravu 

 

Na čo si treba dávať pozor pri hre 

 

SPRÁVNE DRŽANIE TELA, RÚK, PRSTOV – žiaci vedia ako správne držať a používať 

telo pri hre. Treba na to stále myslieť aj pri domácom cvičení. Možu pomocť rodičia. 



RYTMUS – problém online hodiny je, že zvuk sa prenáša s oneskorením, preto učiteľ 

nedokáže dieťa rytmicky sprevádzať pri hre. Tu je doležité, aby si žiak počítal a používal 

metronóm. 

PLYNULÁ HRA – žiak sa musí snažiť hrať plynule v každej nacvičenej úrovni skladby a v 

každom zvolenom tempe. 

KVALITA TÓNU – je doležitá kontrola správneho úderu, vyrovnanosť tónov - nevyrážať ich. 

(toto požadujem len u žiakov, ktorí majú klasický klavír alebo elektrický klavír s kladivkovou 

mechanikou).  

VLASTNÝ POHĽAD – žiak v každom ročníku dokáže vložiť do skladby svoj vlastný pocit, 

keď mu to umožníme a nasmerujeme ho aby to tak robil.  

 

Ako každý učiteľ i ja vkladám do vyučovania svoje takpovediac know – how. Všetko, čo 

chcem, aby žiaci vedeli a videli im ukážem a vysvetlím na online hodine tak ako chcem ja. 

Všetky skladby im vopred zahrám ako aj jednotlivé problematické miesta. Neodkazujem ich 

na youtube ukážky. Ponúkam žiakom vždy možnosť online konzultácie pri nejasnostiach.  

Žiaci aj rodičia ma můžu kontaktovať telefonicky na tel. č. 0907 862 738 alebo na mailovej 

adrese lucanova.katarina@gmail.com alebo na messengri.  

 

 

  


