
ODPORUČANIA PRE ŽIAKOV V ČASE DIŠTANČNÉHO 

VYUČOVANIA 

 

Úvod 

Univerzálny postup cvičenia pre hudobný predmet hra na husliach žiakov základných 

umeleckých škôl vyplýva z husľovej metodiky Otakara Ševčíka či Jindřicha Padzeru. Ide 

o komplexný súbor 7 videí, v ktorých sú detailne popísané jednotlivé postupy pri cvičení 

stanovenej vyučovacej látky dopĺňané grafickými značkami a notami. V prvých štyroch 

lekciách sa zameriame na držanie nástroja, ťahy sláčika, etudu na prstoklady v prvej polohe 

a sláčikovú techniku détaché. Vo zvyšných lekciách sa pozrieme na prednesové skladby 

a piesne. Všetky noty k lekciám nájdete v prílohách. 

 

Lekcia č.1 

Na začiatku hodiny si žiaci precvičia držanie nástroja a sláčika, plus rozcvička vo 

forme ťahov sláčika po prázdnych strunách podľa inštruktážneho videa vytvoreného na 

vzdelávacie účely v dobe dištančnej výučby. (Postupujte podľa pokynov vo videu) 

Lekcia č.1 – (držanie huslí a sláčika, ťahanie po prázdnych strunách) 

• https://www.youtube.com/watch?v=wLZj6eZ4_LI 

 

Lekcia č.2  

V druhej lekcií sa budeme zameriavať na intonačnú presnosť tónov pri prstokladoch 

v prvej polohe, ktoré sa budú ďalej odvíjať od piesni a skladieb v nasledujúcich lekciách. 

V prílohe nájdete notový materiál na vytlačenie. (Postupujte podľa pokynov vo videu) 

Lekcia č.2 - (Prstoklad 1.2.3 prstu + noty) 

• https://www.youtube.com/watch?v=T6FVWZOJtkI 

https://www.youtube.com/watch?v=wLZj6eZ4_LI
https://www.youtube.com/watch?v=T6FVWZOJtkI


Lekcia č.3 

Etuda na zdokonaľovanie hry ľavej ruky. Lekciu č.3 odporúčam cvičiť vždy pred tým 

ako sa pustíte do skladieb. Je to univerzálne cvičenie, ktoré môžete cvičiť aj keď už neviete 

ako ďalej. (Postupujte podľa pokynov vo videu) 

Lekcia č.3 - (O. Ševčík cvičenia pre ľavú ruku + noty) 

• https://www.youtube.com/watch?v=PU9_JSP6X9g 

 

Lekcia č.4 

Smyk détaché je neoddeliteľnou súčasťou hry na husliach. Hráme v pomalom tepme 

v strede sláčika (Postupujte podľa pokynov vo videu) 

Lekcia č.4 - (Smyk détaché, etuda + noty) 

• https://www.youtube.com/watch?v=5btkf7Ro8Ho 

 

Lekcia č.5,6,7 

Nasledujúcich lekciách sa bližšie pozrieme na to ako nacvičiť jednotlivé skladby. 

(Postupujte podľa pokynov vo videu)  

Lekcia č.5 - (J. Haydn, prednes) 

• https://www.youtube.com/watch?v=lpozlvzgVds 

Lekcia č.6 - (Jurošík, zvučka z kresleného serialu + noty) 

• https://www.youtube.com/watch?v=eaLypIra6lY 

Lekcia č.7 - (Mazurka, prednes + noty) 

• https://www.youtube.com/watch?v=yA_u8bf3rHw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PU9_JSP6X9g
https://www.youtube.com/watch?v=5btkf7Ro8Ho
https://www.youtube.com/watch?v=lpozlvzgVds
https://www.youtube.com/watch?v=eaLypIra6lY
https://www.youtube.com/watch?v=yA_u8bf3rHw


Záver  

So žiakmi komunikujem cez aplikáciu Facebook a gmail, ak je im niečo nejasné, tak 

problémy konzultujeme. Neustále pripravujem nové lekcie, ktoré budú slúžiť ako návod pre 

hru na husliach cez obdobie dištančnej výučby.  

(Michal Vasiľ /+421 948 410 00, Mmichal.vasil@gmail.com)  

 

Prílohy 
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LEKCIA Č.6 JUROŠÍK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEKCIA Č.7 MAZURKA 

 


