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Hra na klavíri 

 

     Dobrý deň, pozdravujem Vás v tejto mimoriadnej situácii a dovoľujem si dať 

Vám zopár pokynov a usmernení ako budeme pokračovať vo výučbe nástroja. 

Všetkých som Vás kontaktovala, niektorí ste mi poslali spätnú väzbu, no nie 

všetci a teda prosím, aby ste tak urobili čo najskôr. Vyučovanie bude prebiehať 

online formou cez Messenger, WhatsApp, prípadne mi posielajte videá 

s nahratými skladbami a ja budem na ne reagovať. Myslím, že každý z Vás dostal 

notový materiál s ktorým už pracuje a čo sa týka nových skladieb, aj tie budeme 

preberať spoločne touto formou. Všetko čo Vám je nejasné, alebo potrebujete sa 

spýtať, neváhajte a kontaktujte ma! 

 

Pokyny ku nácviku skladieb: 

- Zistite, v akej tónine hráte skladbu, tu nájdete link na správne zoradenie 

krížikov a béčiek v skladbách: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=CiiNZOdWwm0&featur

e=emb_logo 

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

Lb0BybNRJKPAFchsZ&index=2&t=0s 

 

- Dodržiavajte všetky predznamenania, rytmické a tempové označenie, 

keďže väčšinou máte rytmické nepresnosti, odporúčam pozrieť: 

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

b0BybNRJKPAFchsZ&index=2 
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- Dodržiavajte správne posedenie pri klavíri, postavenie a držanie rúk 

a správny prstoklad! 

- Pri dynamike ak nie ste si niečím istí, postupujte nasledovne: 

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

0BybNRJKPAFchsZ&index=8 

- Dodržiavajte prednesové označenia: starší žiaci, ak nerozumiete talianskym 

výrazom v skladbách, tu nájdete tie najdôležitejšie: 

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

b0BybNRJKPAFchsZ&index=9 

- Starší žiaci, ktorí sa snažíte už aj o vlastné doprovody ku skladbám, tu 

nájdete užitočné informácie: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mLtidHMCZXs&feature

=emb_logo 

     Základom pre takéto domáce cvičenie je dôkladne si prečítať všetky noty 

v oboch rukách (aj pri 4-ručkách). Pozrite si predznamenanie a prípadne si zapíšte 

do nôt krížik alebo Béčko ku danej note (notám). Cvičte trpezlivo najskôr zvlášť, 

teda každú ruku osobitne. Pozor na noty v basovom kľúči, aby ste sa nenaučili 

hrať nesprávne hneď od začiatku. Nehrajte príliš rýchlo! Ak sa Vám zdá, že daný 

úsek už ovládate, tiež nezrýchľujte, ale hrajte s ohľadom na ťažšie miesta 

v skladbe. Postupne dávajte ruky spolu vo veľmi pomalom tempe a uisťujte sa 

o správnosti všetkých nôt, ako aj ich dĺžky (rytmické hodnoty). Snažte sa všímať 

si dynamiku hneď od začiatku, najmä starší žiaci. Tempo pridávajte len veľmi 

mierne a postupne s ohľadom na najťažšie úseky v skladbách. Ostatné si povieme 

online, alebo v maili. 

       Teším sa na našu spoluprácu a prajem všetkým najmä pevné zdravie 

a trpezlivosť! 
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