
Vážení rodičia, milí žiaci. Na úvod Vás všetkých srdečne pozdravujem a prajem Vám, aby ste 

tento čas úspešne zvládli. Čaká nás dlhšie obdobie, keď sa nebudeme môcť osobne stretávať. 

Tak Vám posielam pokyny, ako si predstavujem našu spoluprácu. S viacerými žiakmi som 

v kontakte cez FB- Messenger.  

Tí, ktorí nemajú na mňa kontakty: 

- Telefónne číslo: 0905 957 459 

- FB messenger: Ferdinand Blahuta 

- E-mail: fblahuta@gmail.com 

Dobre všetci vieme, že osobná komunikácia je pri umeleckom vzdelávaní nenahraditeľná. Preto 

Vás všetkých veľmi pekne prosím, aby ste ma kontaktovali a aby sme boli všetci prepojení 

aspoň na diaľku. V tomto období, ktoré voláme „samoštúdium“ Vám pripomeniem základné 

veci, ktoré by ste mali dodržiavať. 

 

Žiaci hrajúci na zobcovú flautu: 

 

- Precvičujte si stupnice. 

- Nezabúdajte na predznamenanie #, b – veľmi dôležité. Často sa stáva, že si nevšimnete 

úvod skladby, kde sa toto predznamenanie nachádza. 

- Starší žiaci majú prednesové skladby aj s hudobným podkladom. Je potrebné si ich 

s odstupom času prehrať. 

 

Žiaci hrajúci na saxafón: 

 

- Cvičte vydržiavané tóny s ladičkou, ktorú každý z vás má. Dobre viete, že intonácia je 

veľmi dôležitá.  

- Nezabúdajte na predznamenanie #, b 

- Prehrávajte si stupnice 

- Všetci, ktorí hráte na saxafóne, máte už aj hudobné podklady. Tu zistíte, ako nástroj pri 

jednotlivých tónoch ladí.  

- Prehrávajte si nacvičené skladby, lebo keď nastúpime do školy budú rôzne vystúpenia, 

tak aby sme neboli zaskočení.  
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Žiaci hrajúci na keyboarde: 

 

- Prstové cvičenia 

- Opakovať všetky akordy, ktoré sme sa naučili 

- Počúvať rytmickú linku (veľmi dôležité), aby ste vedeli správne nastúpiť 

 

Žiaci hrajúci na bicie nástroje: 

 

- Precvičovať rytmické úseky viackrát za sebou (nie v rýchlom tempe) 

- Dodržiavať rytmus – nezrýchľovať, nespomaľovať 

- Nebráňte sa improvizácii (ste šikovní, tak skúste aj niečo svoje) 

- Máte hudobné podklady (treba ich precvičovať) 

 

 

Pre všetkých žiakov: 

 

- Nemusíte cvičiť nové skladby, aby sme predišli nesprávnym postupom pri cvičení. 

- Stačí, ak si budete prehrávať to, čo sme sa naučili. Máte toho dosť. Keď nebudete 

niečomu rozumieť, alebo sa budete chcieť niečo opýtať – kontaktujte ma. 

Teším sa na skoré stretnutie. 

 

 


