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Vypracovala: Mgr. Irina Školníková, PhD. 

Vážení rodičia, milí žiaci! 

V tomto priečinku nájdete všetky potrebné odporúčania, učebné a metodické materiály pre 

domácu prípravu v hre na klavíri, keyboarde. 

Prvý polrok je za nami, chcem Vám pripomenúť naše prvé  

VIRTUÁLNE Vianočné triedne prehrávky zo dňa 17.12.2020: 

 

Odkaz na videozáznam – Virtuálne prehrávky: 

https://www.facebook.com/irina.skolnikova/videos/3976529765693883 

     Našich začínajúcich hudobníkov už pravidelne pozývam do Kráľovstva hudby 

(cez ZOOM, Teames, Viber, Messenger, WhatsApp, Skype), môžete aj Vy stráviť 

s nami prijemné hudobné chvíľky a možno sa postupne naučíte aj Vy základom hry 

na nástroj.  

 

     Nasledujúca prezentácia pomôže našim budúcim hudobníkom v systematickej 

domácej príprave – od základov hry na nástroj, cez cvičenia a stupnice, hru z listu, 

hru podľa sluchu..... do nácviku nových skladieb. Poznáte Metódu vizuálneho 

osvojenia skladieb? Nechajte sa prekvapiť – snímka č. 7.  Určite to zaujme  

a zabaví aj amatéra!  

https://www.facebook.com/irina.skolnikova/videos/3976529765693883
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Odkaz na prezentáciu: 

https://docs.google.com/presentation/d/1gOsW3g1IsgAfki4vIV36vnpTDIebzOqg4JPY3MBd

U6M/edit?usp=sharing 

 

      No a tú je niečo pre celú rodinku, pamätáte, ako sme sa zabávali spolu na 

Tvorivom workshope ,,HUDOBNÁ VÝCHOVA V RODINE“? 

 Mate mimoriadne vhodné obdobie na realizáciu podobných rodinných aktivít!  

 

Odkaz na prezentáciu:  

https://docs.google.com/presentation/d/1UHiq31YA7fan0DPWcbv9WdZ8U23lwZZW8EaNd

3yORPc/edit?usp=sharing  

 

  

 

 

 

 

 

Pokračujeme 

https://docs.google.com/presentation/d/1gOsW3g1IsgAfki4vIV36vnpTDIebzOqg4JPY3MBdU6M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gOsW3g1IsgAfki4vIV36vnpTDIebzOqg4JPY3MBdU6M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1UHiq31YA7fan0DPWcbv9WdZ8U23lwZZW8EaNd3yORPc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1UHiq31YA7fan0DPWcbv9WdZ8U23lwZZW8EaNd3yORPc/edit?usp=sharing
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1. VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA K DOMÁCEMU CVIČENIU  

HRA NA NÁSTROJI, SPEV. 

Na úvod: 

Vážení rodičia, milí žiaci! 

Špecifikom umeleckého  vzdelávania je predovšetkým skutočnosť, že okrem teoretických 

poznatkov žiaci získavajú a rozvíjajú praktické zručnosti, umenia a návyky v svojom 

umeleckom odbore  Tieto praktické zručnosti (technika hry na nástroji, vokálna technika) nie 

možne osvojiť si len z teoretického výkladu učiteľa. Prezentácia konkrétnej zručností 

pedagógom v tomto smere je nenahraditeľná. Učiteľ pri vysvetlení učiva tykajúceho sa novej 

zručnosti používa nielen teoretický výklad, ale aj praktickú ukážku, pričom žiak pri osvojení 

týchto zručností zapája viacero zmyslov: sluch, zrak, hmat. 

Z toho vychádza, že osobná komunikácia učiteľ-žiak pri umeleckom vzdelávaní je 

nevyhnutná a nenahraditeľná. Hovoríme tú aj o nejakom potrebnom primeranom fyzickom 

kontakte – zdvihnúť predlaktie, zápästie, skontrolovať postavenie ruky, chrbtice, krúživé 

pohyby a uvoľnenosť zápästia,  dýchanie do bránice a pod. Ani video či audio komunikácia 

celkom nenahradí ,,živú“ komunikáciu, pri ktorej žiak poznáva a rozvíja určite praktické 

zručnosti, napr. sedenie pri nástroji, postavenie ruky, technické cvičenia, nasadenie tónu, 

dýchanie a pod.  

Avšak, špecifikom umeleckého vzdelávania je aj skutočnosť, že tieto získané skôr  praktické 

zručnosti treba neustále precvičovať a rozvíjať.  

V období samoštúdia, samostatnej práce, by som neodporúčala  sa venovať novým skladbám, 

či osvojeniu nejakých nových technik hry či spevu.  Bez ,,živej“ komunikácie s pedagógom 

môže to viesť k nesprávnemu postupu pri nácviku, k získaniu ,,zlozvykov“ (napr. nesprávny 

prstoklad, kontrola nad hracím alebo hlasovým aparátom, nesprávne nasadenie tónu a pod.). 

Tieto ,,zlozvyky“ a chyby veľmi ťažko sa potom opravujú.  

Preto odporúčam upriamiť svoje aktivity na precvičovanie už získaných zručností, 

opakovanie skladieb z predchádzajúcich ročníkov, hre podľa sluchu, hre spamäti, možno 

jednoduchému komponovaniu svojich skladbičiek, počúvaniu hudby a pod.  

Pritom je nevyhnutné dodržiavať postupy, ktoré každý žiak určite si osvojil na hodinách 

s učiteľom.  V tejto rubrike prinášam rožné metodické odporúčania a postupy 

k samoštúdiu žiakov. 
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Vypracovala: Mgr. Irina Školníková, PhD. 

 

2. HRA NA KLAVÍRI, KEYBOARDE. VŠEOBECNÝ POSTUP PRI DOMÁCOM 

CVIČENÍ. 

Postup: 

Počas hry na nastrojí kontrolujte a dodržujte správne sedenie, postavenie a držanie rúk, 

prstoklad. (v závere metodického materiálu uvedené ďalšie cvičenia):Viď : 

Škola hry na klavíri (odporúčam):  

https://www.youtube.com/watch?v=o2g5SEVTl0U – sedenie pri klavíri a pod.;  

V rámci  prípravných cvičení treba zopakovať uvoľňovacie cvičenia, základy hry stupníc: 

https://www.youtube.com/watch?v=cSNVsaENbf4 – uvoľňovacie cvičenia, spôsoby hry. 

1. Technická rozcvička: 

Pred nácvikom skladieb je potrebne rozcvičiť prsty (hrací aparát): 

- Prehrajte stupnice, etudy (ak ich mate); 

- Je možne sa rozcvičiť na nejakých starších, už známych jednoduchých skladbách 

(aj z predchádzajúcich ročníkov), a to tak, že prehráte ich zvlášť každou rukou.  Tak 

rozcvičíte prsty a zopakujete notopís a rytmus. 

 

2. Hra z listu, hra podľa sluchu:  

 

prehrať z listu (bez prípravy) zopár nejakých jednoduchých skladieb: 

- ,,prečítať“ noty v ľubovoľnej skladbe z predchádzajúcich období, prípadne aj 

podpísať - tak si zopakujete notopís v príslušnej oktáve a kľúči; 

- zistiť predznamenania (krížiky, béčka), zistiť názov prvej noty, v ktorej oktáve sa 

nachádza a akým prstom ju treba začať hrať; 

- prehrať skladbu každou rukou zvlášť, počítať nahlas; 

- ak skladbu poznáte, môžete ju na záver prehrať aj spolu. Dajte si pozor na dynamiku 

(forte, piano a pod.), frázovanie, tempo; 

- prehrajte podľa sluchu jednoduché ľudové piesne od noty ,,c1“ – najskôr pravou 

rukou melódiu, potom skúšajte nájsť vhodný sprievod - akord (príp. gajdošskú 

kvintu): C (c+g), F (c+f) alebo G (h+g). Staršie žiaci môžu tie isté piesne prehrať 

podľa sluchu o tón vyššie (od D – predznamenania cis, fis). 

https://www.youtube.com/watch?v=o2g5SEVTl0U
https://www.youtube.com/watch?v=cSNVsaENbf4
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3. Teraz môžeme prejsť k naším posledným skladbám podľa žiackej knižky, ktoré mate 

rozpracované s pedagógom.  

Postúp podobný, ako v bode č. 2: 

- ,,prečítajte“ noty v skladbe, prípadne aj podpíšte. Tak si zopakujete notopís 

v príslušnej oktáve a kľúči; 

- zistite predznamenania (krížiky, béčka), zistiť názov prvej noty, v ktorej oktáve sa 

nachádza a akým prstom ju treba začať hrať; 

- rozdeľte skladbu na časti, cvičte najskôr každú časť poriadne každou rukou zvlášť; 

- ak mate pocit, že už dostatočne dobre zvládate hru pravou a ľavou rukou zvlášť, 

môžete skúsiť zahrať to spolu, ale vo veľmi pomalom tempe; 

- potom prejdite na ďalšiu časť a postup zopakujte. 

Upozornenie: Ak nepamätáte, alebo nerozumiete niečomu v posledných (alebo nových) 

skladbách, nehrajte ich spolu dvoma rukami! Skúste pracovať na  nich len teoreticky: čítať, 

podpisovať noty, vytlieskať rytmus (pričom počítať nahlás), nájsť význam dynamických, 

tempových označení – p, f. mf , moderato a pod. Prípadne skúšajte hrať každou rukou zvlášť, 

ale veľmi pomaly. Nejasnosti si poznamenajte a vykonzultujte na on-line hodine s pedagógom. 

Odporúčané cvičenia pre klávesové nástroje: 

 

Základy: 

https://www.youtube.com/watch?v=o2g5SEVTl0U&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=cSNVsaENbf4 

 

Prstové cvičenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=zYSn4Vpctls 

https://www.youtube.com/watch?v=PfyO3bbcSyM 

 

Cvičenia na uvoľnenie rúk: 

https://www.youtube.com/watch?v=z37ibEMmgDs 

https://www.youtube.com/watch?v=cSNVsaENbf4 

 

Nácvik jednoduchých melódií: 

https://www.youtube.com/watch?v=kt8Mzf7M7Q4 

https://www.youtube.com/watch?v=o2g5SEVTl0U&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=zYSn4Vpctls
https://www.youtube.com/watch?v=PfyO3bbcSyM
https://www.youtube.com/watch?v=z37ibEMmgDs
https://www.youtube.com/watch?v=cSNVsaENbf4
https://www.youtube.com/watch?v=kt8Mzf7M7Q4

