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Zdravím všetkých mojich klaviristov! 
 
Pozdravujem Vás v tejto neľahkej situácii verím, že to nejaký čas pomocou 

moderných technológií a internetu na chvíľu zvládneme. Všetkých som Vás 

kontaktovala a veľmi pekne ďakujem že ste tak promptne zareagovali (spätná 

väzba). 

Nakoľko sa nebudeme môcť stretávať osobne v škole, vyučovanie bude 

prebiehať online formou pomocou videí, ktoré mi môžete posielať na 

Messenger, Viber. Ja sa budem snažiť Vám byť najviac nápomocná ako to len 

pôjde. Nebojte sa mi posielať videá, je to aj pre Vás veľmi náučná forma keď si 

to budete spätne počúvať a analyzovať. 

Všetci máte vybrané skladby , tak sa zameriame na ne. Na ich vycvičovanie v 

pomalom tempe, poprípade po úsekoch. Ak budete mať akýkoľvek problém , 

alebo niečomu nebudete rozumieť, neváhajte, píšte, volajte, poradím , 

vysvetlím čo bude treba. Nájdete ma na facebooku, instagrame, môj mail aj 

telefónne číslo je tu tiež k dispozícii. 

Budem veľmi rada ak mi pošlete nápad na skladbu ktorú by ste chceli hrať, 

nájdete video na Youtube a pošlete mi link. Zhodnotím a budem snažiť 

zabezpečiť notový materiál. 

Nechám vám tu odkazy na inšpiratívne a náučné videá, vďaka ktorým si budete 

vedieť v niektorých veciach poradiť aj sami ,mladší študenti sa naučia niečo viac 

a starší si zopakujú :-) 

https://www.youtube.com/watch?v=2svYWhS9Cfw&list=PLgKtwSFHa5pgLWYc

Lb0BybNRJKPAFchsZ&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=Tyivq9mV3os&list=PLgKtwSFHa5pgLWYcL

b0BybNRJKPAFchsZ&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=PoKB82J-

d2k&list=PLgKtwSFHa5pgLWYcLb0BybNRJKPAFchsZ&index=3  



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

XYPHMmA&list=PLgKtwSFHa5pgLWYcLb0BybNRJKPAFchsZ&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=T97Tn1pPOdU&list=PLgKtwSFHa5pgLWYc

Lb0BybNRJKPAFchsZ&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=F2Z6eUhjM8c&list=PLgKtwSFHa5pgLWYcL

b0BybNRJKPAFchsZ&index=6  

https://www.youtube.com/watch?v=JzkCzafGdIo&list=PLgKtwSFHa5pgLWYcLb

0BybNRJKPAFchsZ&index=7 

https://www.youtube.com/watch?v=65tD_Nf7EZI&list=PLgKtwSFHa5pgLWYcLb

0BybNRJKPAFchsZ&index=8 

https://www.youtube.com/watch?v=tKBzKUdaD2I&list=PLgKtwSFHa5pgLWYcL

b0BybNRJKPAFchsZ&index=9 

https://www.youtube.com/watch?v=Tq2ON8VFo20&list=PLgKtwSFHa5pgLWYc

Lb0BybNRJKPAFchsZ&index=10 

Ku každému videu sú v popisoch materiály na vytlačenie. 

Hlavne sa nikam neponáhľajte! Základom takéhoto cvičenia sú správne noty a 

rytmus nie rýchlosť. Želám Vám veľa trpezlivosti, nič neuponáhľajte, aby sa 

nestalo že sa naučíte hrať zo začiatku nesprávne.  

Ďakujem za pomoc a trpezlivosť rodičov, ktorí Vám pomáhajú. Dúfam ,že sa to 

čoskoro zlepší a uvidíme sa osobne :-)  

Teším sa na Vás! 

Vaša pani učiteľka klavíra Miroslava Kovalčíková ;-) 

 


