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3 Hudobno-dramatické kompozície inštrumentálnych skladieb 

 

Termín kompozícia (z lat. compositio [kompozício] – skladba, zostava) chápeme 

ako výsledok tvorivého procesu (tvorivých alternatívnych postupov) usporiadania 

prostriedkov tvorivej dramatiky do jedného celku vychádzajúc z pedagogickej interpretácie 

hudobného diela. Navrhnuté kompozície sú procesom individuálneho hľadania metód, 

ciest a spôsobov, ako sprostredkovať deťom nové informácie, poznatky, ale predovšetkým 

trvalé estetické zážitky z počúvanej hudby. Do jednotlivých kompozícií inštrumentálnych 

skladieb sme integrovali prostriedky tvorivej dramatiky. 

Pri plánovaní a príprave hudobno-dramatických kompozícií sme vychádzali 

a inšpirovali sa novou učebnicou k hudobnej výchove pre 3. ročník základnej školy, ktorá 

bola vydaná v roku 2010 a jej autormi sú opäť Belo Felix a Eva Langsteinová. Nová 

metodická príručka k tejto učebnici nebola vydaná, preto sa naďalej pracuje s doteraz 

aktuálnou metodickou príručkou z roku 2002. 

Kompozície neprezentujeme ako uzavreté pracovné postupy, štruktúry, ktoré musia 

byť realizované bez zmeny a na jednej vyučovacej hodine. Navrhnuté kompozície 

poskytujú učiteľovi možnosť voľby vybrať si z pestrej ponuky aktivít a činností tie, ktoré 

sú pre jeho žiacky kolektív zvládnuteľné. Ich výber prispôsobuje schopnostiam svojich 

žiakov, ich pedagogicko-psychologickým predispozíciám, na základe momentálnej 

učebnej atmosféry. 

Metodicky spracované ukážky nie sú náhradou za informácie o skladbách 

a metodických námetoch, ktoré sú uvedené v metodickej príručke a učebnici hudobnej 

výchovy pre 3. ročník ZŠ. Sú možnosťou alternatívneho doplnenia metodických pokynov 

v učebnici a metodickej príručke a taktiež môžu poslúžiť ako zdroj inšpirácie pre učiteľov 

prvého stupňa ZŠ pri práci s inými skladbami zaradenými v učebniciach alebo pri 

skladbách, ktoré si na počúvanie sami vyberú. Sú jednou z možností ako tvorivo a pre deti 

lákavo pracovať s hudbou. 

 V učebniciach hudobnej výchovy a v metodických príručkách na 1. stupni ZŠ 

autori ponúkajú učiteľom stručné informácie k niektorým skladbám. Sú to informácie 

o hudobnom skladateľovi, základné informácie o skladbe a stručný návod, akým spôsobom 

by mohla pedagogická interpretácia konkrétnej skladby prebiehať. Neuvádzajú to pri 

každej navrhnutej skladbe na počúvanie. Určite to nepovažujeme za nedostatok 

metodických príručiek, pretože si myslíme, že autori nechceli dosiahnuť to, aby učitelia 
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učili vždy rovnako podľa nejakej presnej šablóny. Tento fakt chceme zdôrazniť aj pri nami 

vytvorených hudobno-dramatických kompozíciách, ktoré nemajú slúžiť ako akýsi 

nemenný recept na didaktické postupy pri vyučovaní recepcie hudby. Majú naopak 

inšpirovať učiteľov, ukázať im, ako sa prostriedky tvorivej dramatiky môžu integrovať do 

didaktiky recepcie hudby a napomôcť k tomu, aby sa počúvanie tzv. „vážnej hudby“ na 1. 

stupni ZŠ realizovalo v takej miere, aké mu prislúcha. 

 Cielene sme sa zamerali na inštrumentálne skladby, pretože si myslíme, že im 

predchádza náročnejšia príprava na vyučovaciu hodinu zo strany učiteľa oproti vokálno-

inštrumentálnym skladbám, kde obsah skladby je vyjadrený slovom, takže je ľahšie 

pochopiť zámer skladateľa. Inštrumentálne skladby sme si vybrali aj na základe výpovedí 

učiteľov v realizovanom prieskume, kde tvrdia, že skladby na počúvanie sú pre deti 

náročné a nezrozumiteľné. Myslíme si presný opak. Táto položka dotazníka vypovedá 

o tom, že inštrumentálne skladby sú náročné a nezrozumiteľné pre učiteľov, ich odmietavý 

postoj, nezainteresovanosť má za následok absenciu využívania týchto hudobných diel. 

Zostavili sme hudobno-dramatické kompozície tak, aby na jednej strane po nich mohli 

učitelia kedykoľvek siahnuť aj bez rozsiahlejšej predchádzajúcej prípravy, na druhej 

strane, aby dopĺňali informácie, metodické postupy a aktivity v učebnici a metodickej 

príručke. Chceme ponúknuť učiteľom nové námety a možnosti práce so skladbami 

zaradenými v učebnici pre 3. ročník ZŠ. Tvorivou pedagogickou interpretáciou s využitím 

prostriedkov tvorivej dramatiky chceme nielen spestriť a oživiť hodiny hudobnej výchovy, 

ale napomôcť jej skvalitňovaniu a hlavne zefektívneniu hodín počúvania hudby. 

 

 

 Štruktúra (metodický postup) jednotlivých kompozícií nie je úplne identická, avšak 

pri ich zostavovaní sme sa riadili týmito pravidlami: 

• Vzhľadom nato, že v praxi pretrvávajú vážne nedostatky pri chápaní hudobného 

obsahu a mnohé skladby sa umelo obsahovo deformujú, či vulgarizujú, považovali sme za 

potrebné uviesť v úvode každej kompozície základné informácie o skladateľovi 

a počúvanej skladbe. Len presné informácie nás vedú k správnemu pochopeniu a vhodnej 

pedagogickej interpretácii hudobného diela. 

• Sformulovali sme výchovno-vzdelávacie ciele, a to kognitívne, afektívne, 

psychomotorické, vychádzajúc zároveň aj z cieľov a hodnôt tvorivej dramatiky. 
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• Za cieľmi hudobno-dramatickej kompozície uvádzame didaktické pomôcky. Výber 

pomôcok záleží od výberu konkrétnej hry alebo aktivity, ktorú si učiteľ v rámci počúvania 

zvolí na základe schopností svojich žiakov. 

• Hudobno-dramatická kompozícia začína vždy motiváciou v podobe motivačného 

rozhovoru, hudobnej motivácie (deti počúvajú skladbu bez predchádzajúceho rozhovoru 

alebo výkladu), formou rozprávky alebo problémovej úlohy. 

• V ďalšej hlavnej časti kompozície prebiehajú jednotlivé aktivity, hry s využitím 

prostriedkov tvorivej dramatiky. V rámci tejto časti počúvame skladbu minimálne 

štyrikrát. 

• Reč učiteľa sme zvýraznili kurzívou aj kvôli rýchlej orientácii v texte. Za otázkou 

položenou učiteľom uvádzame v lomených zátvorkách správnu odpoveď alebo viacero 

správnych odpovedí. Tieto napísané odpovede sú pomôckou pre učiteľa, aby nemusel 

v rýchlosti hľadať vhodné slová, odpovede, ku ktorým by sa mal spoločným rozhovorom, 

aktivitami so žiakmi dopracovať. Tým, že využívame prostriedky tvorivej dramatiky 

v recepcii hudby nemôžeme s istotou povedať, čo prinesie nasledujúci moment, čo bude 

predmetom diskusie, aké otázky sa nastolia a aké osobné potreby, pocity a emócie sa budú 

ako na strane žiakov, tak na strane učiteľa uvoľňovať. Ak žiaci neodpovedia tak, ako sme 

to uviedli v lomených zátvorkách, neznamená to, že zlyhali alebo že zlyhal učiteľ. 
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 3.1 Antonín Dvořák: Tanec škriatkov 

 

 Antonín Dvořák (1841 – 1904) predstavuje v českej hudbe skladateľa, ktorý 

nadväzuje na Smetanovo dielo a rozširuje ho o nové prvky a žánre. Na jeho muzikalitu 

malo veľký vplyv prostredie, v ktorom rástol. Základným inšpiračným zdrojom bola česká 

ľudová pieseň a slovanská tematika. Narodil sa v dedine dedinského mäsiara. Spolu 

s otcom hral v dedinskej kapele. Od útleho veku hral na husliach. Neskôr študoval na 

organovej škole. A. Dvořák s úspechom zasiahol do všetkých oblastí hudobnej tvorby, už 

za svojho života sa preslávil hlavne vďaka orchestrálnym skladbám, je tvorcom viacerých 

opier. A. Dvořák sa radí k vrcholným svetovým skladateľským zjavom, po ktorého dielach 

je neustály dopyt. 

A. Dvořák taktiež rád čerpal námety z ríše rozprávok. Príkladom toho je aj skladba 

Tanec škriatkov. Hudba je rozprávková, pôvabná, plná zvukomalebných tónov klavíra. 

Skladba má veľkú trojdielnu piesňovú formu A B A. V prvej časti znie rýchla, pohyblivá 

melódia tanečného charakteru, melódia strednej časti znie dôstojne, jemne, zároveň hravo. 

Návrat prvej časti má opäť tanečný charakter s jemnou zvonivou melódiou. 

 

Cieľ: 

Kognitívny: Vystihnúť a precítiť tanečný charakter hudby, kontrast častí A a B, návrat 

časti A. Verbalizovať zážitky a vyjadriť ich príbehom alebo pohybom. 

Afektívny: Racionálne riešiť konflikty v triede. Rozvíjať schopnosť vzájomne 

spolupracovať. Vedieť sebakriticky ohodnotiť svoje správanie. 

Psychomotorický: Pohybom primerane reagovať na zmeny výrazových prostriedkov 

v skladbe. Naučiť sa dobre využívať priestor a svojich partnerov v ňom. 

 

Pomôcky: CD prehrávač; CD nahrávka skladby Tanec Škriatkov (trvanie skladby 02:52); 

hádanka o škriatkoch; kartičky s postavami z príbehu o škriatkoch (1. tancujúci 

škriatkovia, 2. tancujúce víly, 3. škriatkovia s kladivkami); notový zápis zhudobnenej 

hádanky; klavír; detské hudobné nástroje; biele šatky pre víly. 

 

 

 

 



20 

 

Hudobná motivácia: 

1. počúvanie skladby: 

U: Deti, určite máte rady rozprávky, mnohé ste čítali, počuli v rozhlase, alebo videli 

v kine, televízii. Ktoré rozprávky máte najradšej? Vypočujete si skladbu plnú 

rozprávkových tajomstiev. Zatvorte si oči a sústreďte sa na hudbu. Tá vám možno 

prezradí, o akých rozprávkových bytostiach táto skladba je. 

Rozhovor spojený s výkladom: 

U: Uhádli ste, o kom skladba je? Rozprávkové bytosti existujú len v rozprávkach. Ktoré 

z nich poznáte? /Víly, ježibaby, draci, škriatkovia, .../ O tom, ktoré rozprávkové bytosti to 

boli, z hádanky určite uhádnete: 

Hádanka:  Ľudkovia to malí sú, 

                  ráno, večer pracujú. 

                  Kladivkami do skaly 

                  vydolujú poklady.       (Škriatkovia) 

 

2. počúvanie skladby: 

U: Skladbu, ktorú sme si vypočuli zložil český hudobný skladateľ Antonín Dvořák a nazval 

ju Tanec škriatkov. Pomocou jedného hudobného nástroja znázornil zábavu týchto 

rozprávkových bytostí. Postrehli ste, ktorý to bol? /Klavír./ 

U: Pri druhom počúvaní tejto skladby si budete všímať jej melódiu, či je počas celej 

skladby rovnaká alebo sa niekde mení, či nastane niekde zmena, buď v dynamike alebo 

rytme. Škriatkovia tancovali celý čas sami alebo sa k nim niekto pridal? Počúvajte a pri 

nejakej zmene dvihnite ruku. Aký pracovný nástroj škriatkov sa v hádanke spomína? 

/Kladivká./ Aj vy môžete počas počúvania naznačiť klopkanie kladív prstom na lavici, keď 

ich budete počuť. 

Pohybová improvizácia: 

Deti sa môžu aj voľne pohybovať vo vytvorenom priestore triedy a na zmeny reagovať 

pohybom, klopkanie znázorniť hrou na paličkách. 

 

Rozhovor o skladbe: 

U: Postrehli ste melodické zmeny v skladbe? Koľko melódií ste počuli? Menilo sa i tempo? 

Ako sa menila nálada? 

Po vypočutí skladby a postrehov detí k skladbe si počúvanie prejdeme spolu po častiach. 
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Tanec škriatkov: 

Deti počas znejúcej skladby tvoria príbeh o škriatkoch. 

U: Kto sa ku škriatkom pridal? /Víly, lesné žienky, .../ 

Možno je to takýto príbeh: 

• A – jedna časť trpaslíkov udáva takt údermi o skaly, druhá tancuje. Najprv tancujú 

škriatkovia na mieste. Potom ich tanečné pohyby prejdú do vírenia, ktorými sa 

pohybujú z miesta na miesto. Napokon opäť tancujú na mieste. Stále počujeme 

údery kladív. Potom prepuknú všetci títo malí ľudkovia do radostného spevu, 

pričom tlieskajú rukami. Opäť nasleduje ľahký tanec na mieste a skupina 

dotancuje. 

• B – v tanci pokračujú víly, ktoré prišli k škriatkom na návštevu. Ostatní si posadajú 

na skaly a usmievajú sa. Tanec tejto časti je miernejší. Často sa tempo spomaľuje. 

V druhej polovici tejto časti je medzihra. Ešte nachvíľu pokračujú v tanci víly 

a pomaly odchádzajú. 

• A – tí škriatkovia, ktorí sedeli a pozorovali víly, sa opäť pustili do tanca. Ich 

tanečné pohyby ešte nachvíľu prejdú do vírenia. Znie jemná zvonivá hudba. Opäť 

počuť údery kladív. Napokon nasleduje ľahký tanec na mieste. 

 

3. počúvanie skladby: 

Pohybová improvizácia: 

U: Podľa ľudových rozprávok sa škriatkovia, trpaslíci, piadimužíci zdržujú v lesoch, 

v skalných priepastiach, v divokých roklinách a úžľabinách, v skrytých horských dolinách, 

v baniach, v podzemných jaskyniach a podobne. Strážia tu podzemné poklady, starajú sa 

o vzrast rastlinstva a pritom sa radi zabávajú. Naši škriatkovia sa zabávajú v bani alebo 

medzi skalami. Čo majú škriatkovia určite pri sebe? /Kladivká, lampášiky, .../ Pozorne 

počúvajte, kde ich v skladbe budete počuť. V ktorej časti sa zabávajú najviac? Zároveň 

pohybom znázornite zabávajúcich sa škriatkov. Úvodné takty v skladbe vám naznačia, ako 

rýchlo sa bude tancovať. Nezabudnite na zmenu pohybu v jednotlivých častiach skladby, 

ktoré sme postrehli pri druhom počúvaní. 

Hra v role: 

Na škriatkov 

U: Zahráme sa hru na škriatkov, ktorí žijú spolu s nami a majú presne takú istú náladu 

ako my, pretože všetko s nami prežívajú. Keď sme smutní my, aj oni sú smutní. Tak isto je 
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to aj s radosťou, namrzenosťou, zlosťou na niekoho. Len v noci, keď spíme, odchádzajú do 

jaskyne, kde usilovne pracujú a samozrejme sa aj zabávajú. Veď sme to počuli. 

Úloha: 

Každé dieťa sa predstaví ako škriatok vo svojej vymyslenej podobe. Ich úlohou bude: 

• predstaviť sa, opísať svoj výzor, 

• porozprávať, ako sa dnes celý deň tváril, ako sa cítil počas dňa (Deti vlastne 

rozprávajú o sebe, svoje pocity vyjadria aj mimikou tváre.), 

• opísať, čo je jeho úlohou v jaskyni, keď my spíme. (Deti znázorňujú jeho prácu 

pomocou detských hudobných nástrojov v spojení s pohybom.) 

Vymyslenú podobu svojho škriatka predvedie najprv učiteľ. 

U: Volám sa Lampášik, mám zelené šaty aj čiapku. Počas dňa som sa väčšinou usmieval, 

ale musel som aj trochu zvýšiť hlas na neposedné deti v 3. triede. Mojou úlohou v jaskyni 

je udržiavať ohník v lampášiku a svietiť ostatným škriatkom pri práci. /Svietenie 

lampášikom predvedieme na triangli./ Je to veľmi zodpovedná práca. 

 

4. počúvanie skladby: 

Zhudobnenie hádanky: 

U: Tentokrát bude vašou úlohou nájsť v skladbe túto melódiu a spočítajte, koľkokrát sa 

s v skladbe objaví. (Učiteľ zahrá úryvok zo skladby na klavíri bez spevu a následne pustí 

ukážku skladby z CD.) 
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Hudba: A. Dvořák

Text: P. Schneiderová

             

 

 

 

U: Koľkokrát zaznela táto melódia? /Päťkrát./ Pokúsme sa pridať k tejto melódii slová 

z hádanky. Pôjde to? 

U: Teraz v mieste, kde v skladbe znie táto melódia, zaspievame slová z hádanky. V prvej 

časti skladby zaznie táto melódia trikrát a v tretej časti, po tanci víl, zaznie ešte dvakrát. 
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Hra na ozvenu: 

U: Bol už niekto z vás v jaskyni? Ako to tam vyzerá? /Dookola sú skaly, niekde v diaľke 

počuť kvapkanie vody, ozýva sa to tam, .../ Pri práci škriatkov v jaskyni sa ozývajú 

kladivká, ktorými udierajú o skaly a robia ozvenu. Aj my sa zahráme na ozvenu, ale ich 

kladivká nahradíme detskými hudobnými nástrojmi. (Deti sedia v kruhu na koberci, 

uprostred ktorého sú detské hudobné nástroje. Vopred si určíme dvojice, teda kto komu 

bude robiť ozvenu. Môžeme si určiť aj trojice. Za prvou ozvenou sa ozve ešte jedna.) 

Dramatizácia skladby: 

Návrh mikroscenára: 

Možno to v jaskyni alebo pri lesnej čistinke vyzeralo takto. Deti rozdelíme do troch 

skupín. Zástupca každej skupiny si vyberie jeden z troch lístkov, na ktorom je napísaná 

postava alebo postavy z príbehu, ktoré budeme pohybom, tancom znázorňovať. 

Mikroscenár upravujeme podľa príbehu, ktorý vymysleli deti v predchádzajúcich úlohách 

tak, že zmeníme postavy, prostredie. 

1. skupina – tancujúci škriatkovia, 

2. skupina – tancujúce víly (tanec so šatkami), 

3. skupina – škriatkovia s kladivkami. 

• škriatkovia s kladivkami – v 1. časti deti kráčajú dookola po obvode kruhu za sebou 

a pohybom rúk naznačujú udieranie kladivkami. V strednej časti si sadnú a pozerajú 

na tancujúce víly. V 3. časti sa opäť postavia a pokračujú v znázorňovaní škriatkov 

s kladivkami. 

• tancujúci škriatkovia – deti znázorňujú tancujúcich škriatkov v strede kruhu aj 

s dupaním nôh. V strednej časti si sadnú medzi škriatkov po obvode kruhu. 

• tancujúce víly - počas prvej časti sa pozerajú z diaľky na tancujúcich škriatkov a tešia 

sa ako ich prekvapia. Dievčatá, víly, majú na rukách priviazané biele šatky. V strednej 

časti pribehnú medzi škriatkov a ľahučko si okolo nich tancujú. Na konci tejto časti sa 

tichučko vytratia. 

 

K tejto hudobno-dramatickej kompozícii sme navrhli pracovný list, ktorý môže taktiež 

poslúžiť ako pomôcka pri práci so skladbou Tanec škriatkov. Pracovný list je navrhnutý 

tak, aby s ním mohli žiaci pracovať v škole na hodine počúvania hudby, ale aj doma (napr. 

úlohy číslo 1, 2, 6, 7). 
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Pracovný list k skladbe Tanec škriatkov  

 

 

 

 

 

 

Antonín Dvořák: Tanec škriatkov 

 

     

         (Ilustrácia: Tatiana Vavreková) 
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Portrét a podpis hudobného skladateľa. 

(Ilustrácia: internetový zdroj – www.antonin-dvorak.cz) 

 

Základné informácie o hudobnom skladateľovi: 
Meno:             Antonín Dvořák 
Narodený:  8. septembra 1841 
Rodisko:  Nelahozeves (nachádza sa blízko Prahy) 
Matka:  Anna 
Otec: František 
Obľúbená práca:  hranie na klavíri a husliach, poézia, komponovanie, 

            sledovanie lokomotív. 
 

 
Úloha 1: Skús napodobniť na túto notovú osnovu podpis hudobného skladateľa. 
                 Podarí sa ti to? 

 

 
(Ilustrácia: Tatiana Vavreková) 
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Úloha 2: Prečítaj si životopis hudobného skladateľa. Obrázky môžeš oživiť farbami. 
 
 Antonín  DVOŘÁK (1841 – 1904)  

 
Dvořák bol skromný a úprimný umelec, hlboko nábožensky založený, ktorý mal veľmi rád 

prírodu. Jeho veľkou záľubou boli aj lokomotívy. 
(Ilustrácie: Tatiana Vavreková) 

Antonín Dvořák sa narodil 
v dedinke Nelahozeves 

blízko Prahy. Mal 8 
súrodencov. On bol 

najstarší. 

Nadanie 
zdedil po otcovi, ktorý 

vyučoval hru na citare a po 
večeroch hrával po 

hostincoch. 

 
V hre na husliach sa malému 

Toníkovi venoval miestny 
kantor a organista. 

Antonín 
sa zúčastňoval všetkých 

hudobných podujatí 
v kraji, hral na husliach 

a zabával hostí. 

 
Aj napriek hudobnému 

nadaniu sa ako 13 ročný 
vyučil za mäsiara. 

Antonín 
sa však celé detstvo chcel stať 

hudobníkom. Ako 16 ročný 
odchádza študovať na 

organovú školu do Prahy. 

 
Keď mal Dvořák 32 rokov 

oženil sa a so svojou 
ženou Annou mali 6 detí. 

 
Bol svetovo uznávaným 

skladateľom. K jeho 
najúspešnejším operám 

patrí Rusalka. 

 
Po jeho smrti vzniklo v Prahe 

v roku 1932 Múzeum Antonína 
Dvořáka. 
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Úloha 3: Vieš, o akých rozprávkových bytostiach je skladba od Antonína Dvořáka? 
 
 
Odpoveď: Skladba je o __________________________________________________________________ . 
 
 
Úloha 4: Ktorý hudobný nástroj v skladbe počuješ? Zakrúžkuj ho. 
 

                                           
(Ilustrácie: Gabriel Filcík) 

 
Môžeš si ho aj vyfarbiť. Ktorým iným hudobným nástrojom by sa dali znázorniť bytosti zo 

skladby? Vyber si z týchto alebo navrhni iný hudobný nástroj. 

 
 

 
 

(Ilustrácie: Gabriel Filcík) 

 
Navrhujem tento hudobný nástroj:  
 
 
Úloha 5: Zaspievaj si. Koľkokrát sa táto melódia objaví v skladbe? Skús to spočítať. 
 

 

Ľud

Kla

ko

div

-

-

via

ka

-

-

to

mi-

ma

do

lí

ska

- sú,

ly-

rá

vy

no,

do

-

-

ve

lu-

čer

jú

-

-

pra

pok

cu

la

-

-

jú.

dy.

-

-

Allegretto



Hudba: A. Dvořák

Text: P. Schneiderová

             

 
 
 
 
Odpoveď: Táto melódia sa v skladbe objaví __________________________________________krát. 
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Úloha 6: Pokús sa vymyslieť iný text na túto melódiu. 
 

 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Úloha 7: Nakresli k tejto skladbe ilustráciu. Čo ti hudba prezradí? 
 

 

 

Úloha 8: Napíš vlastnými slovami, aká je podľa teba skladba Tanec škriatkov  
                 od Antonína Dvořáka. 
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 3.2 Iris Szeghyová: Ťaví pochod; Namrzený papagáj; Opičky šibalky 

   

 Hudobná skladateľka Iris Szeghyová (1956) sa radí medzi významnú ženskú 

postavu na scéne súčasnej slovenskej hudobnej tvorby. Študovala kompozíciu a hru na 

klavíri na Konzervatóriu v Košiciach. Neskôr v štúdiu kompozície pokračovala na VŠMU. 

V ďalšom období sa venovala pedagogickej práci. V roku 1995 bola sídelným skladateľom 

v Štátnej opere v Hamburgu. Za svoju tvorbu získala mnoho ocenení. 

 Vo svojej tvorbe sa snaží „nové“ integrovať do „starého“ a naopak. Ide o akýsi 

dialóg medzi novodobými kompozičnými postupmi a starším spôsobom hudobného 

vyjadrovania. Szeghyová sa venuje tvorbe pre deti. Stavia na prvku hravosti, zábavnej hre 

so zvukmi využívajúc pritom tradičný hudobný jazyk, ale aj experimentálnejší 

s netradičnými zvukovými a hlasovými efektmi. Jej skladby nie sú pre deti z hľadiska 

technickej a výrazovej stránky celkom jednoduché. 

Z tvorby pre deti vyberáme inštruktívny klavírny cyklus Poďme do ZOO!, ktorý 

pozostáva z deviatich skladieb. V tomto klavírnom cykle predstavuje deväť zvieratiek 

a s nimi deväť rôznorodých zvieracích „charakterov“. V názvoch je zvyčajne naznačená aj 

nálada, ktorú má interpret stvárniť. 

1. Ťaví pochod 

2. Namrzený papagáj 

3. Prichádza k nám srnka 

4. Hrošia serenáda 

5. Opičky šibalky 

6. Prečo je dnes lev taký smutný? 

7. Valčík malej slečny 

8. Uspávanka pre sloníča 

9. Nezbedný kolibrík 

 

Opičky šibalky – krátka skladba živšieho tempa, má rýchly spád. Celé skladba má 

dynamický priebeh – postupné zosilňovanie, zoslabovanie, veselú náladu a rýchle tempo. 

Namrzený papagáj – svojím krátkym rozsahom budí dojem nenáročnej skladby. Má však 

veľmi rýchly spád s predpísaným tempom Vivace. V 1., 3. a 4. takte môžeme počuť 

škriekanie papagája. 



30 

 

Ťaví pochod – patrí k jednoduchším a zároveň k najpríťažlivejším skladbám cyklu. Na 

podklade pochodového rytmu v ľavej ruke rozvíja pravá ruka chytľavú, orientálne znejúcu 

melodiku. 

 

Cieľ: 

Kognitívny: Oboznámiť sa s modernými hudobnými miniatúrami súčasnej slovenskej 

skladateľky. Postrehnúť vyjadrenie nálad aj pomocou programových názvov. Sledovať 

melódiu – pohyb tónov, rytmus, tempo a dynamiku skladieb. Postrehnúť rozdielnosti 

medzi jednotlivými skladbami a vyjadriť ich pohybom. Herecky zahrať jednotlivé postavy 

a doplniť ich charakteristiku inštrumentálnym sprievodom. Rozvíjať rytmické cítenie 

prostredníctvom aktívneho vstupovania do hranej skladby. 

Afektívny: Vytvárať kladné medziľudské vzťahy. Rozvíjať schopnosť dohodnúť sa, nájsť 

kompromis, vzájomne sa tolerovať, rešpektovať. 

Psychomotorický: Rozvíjať schopnosť identicky dokončiť predvedený pohyb. Rozvíjať 

orientáciu v priestore. 

Pomôcky: Encyklopédia s exotickými zvieratami; obrázky zvierat; detské hudobné 

nástroje; portrét hudobnej skladateľky; CD s nahrávkami skladieb – Opičky šibalky 

(trvanie skladby 00:18), Namrzený papagáj (trvanie skladby 00:10), Ťaví pochod (trvanie 

skladby 00:28); klavír; hárky papierov A4; pero; učebnica. 

 

Motivácia: 

Rozhovor: 

U: Deti, rady chodíte do ZOO? (Pre istotu vysvetlíme túto skratku.) V ZOO môžeme vidieť 

veľa zvierat, ktoré nežijú u nás. A práve tam ich môžeme vidieť naživo, taktiež sa o nich 

niečo dozvedieť. Ktoré zvieratá, ktorým naše podnebie nevyhovuje tam určite nájdeme? 

/Opica, žirafa, papagáj, lev, zebra, .../ 

Hra v role: 

Zvieratká zo ZOO: 

Deti sedia v kruhu vo vymedzenom priestore triedy. 

U: Ak by ste si mohli vybrať a stať sa nachvíľu jedným z exotických zvierat, ktoré by to 

bolo? 

Úlohou detí bude: 

• predstaviť sa, 

• pohybom predviesť, ako sa zviera pohybuje, 
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• čo najradšej robí. 

Ako prvý sa môže predviesť učiteľ: 

U: Ja som žirafa Žofka a mám najdlhší krk v celej ZOO. Najradšej obžieram zelené lístky 

z vysokých stromov tam, kde nikto iný nedočiahne. Pohybujem sa takto. /Pomalý krok, 

brada vztýčená dohora./ 

Nástrojová improvizácia: 

V ZOO 

U: Všetky zvieratká v našej ZOO už poznáme, lebo sa nám predstavili. Ale to nie je všetko. 

Aby to v našej triede vyzeralo ako v skutočnej ZOO, niečo tomu ešte chýba. 

Do stredu kruhu dáme rôzne detské hudobné nástroje. 

U: V ZOO je naozaj veľmi rušno. Z každej strany počujeme rôzne hlasy a zvuky. 

K vytvoreniu atmosféry ZOO nám pomôžu detské hudobné nástroje a samozrejme aj náš 

nenahraditeľný nástroj – ľudský hlas. Každý z vás si vyberie hudobný nástroj a premyslí si, 

ako by sa dalo zvieratko napodobniť hudobným nástrojom a našim hlasom. 

Každé dieťa ešte raz pripomenie, aké je zvieratko a predvedie zvuk, podľa ktorého by sme 

ho spoznali. Po predvedení sa deti pohybujú voľne v priestore triedy – ZOO a pohybom aj 

zvukom napodobňujú zvieratká. 

Zákaz kŕmiť zvieratá! 

S deťmi môžeme viesť rozhovor o zákaze kŕmenia zvierat, ktorý platí v ZOO. Vedieme 

deti k tomu, aby navzájom komunikovali, vymieňali si vlastné názory, prečo sa to nesmie. 

Čo by sa stalo, ak by to návštevníci ZOO nerešpektovali. 

Príbeh o opičkách šibalkách, namrzenom papagájovi a ťavom pochode 

U: V jednej zoologickej záhrade to ošetrovatelia, ktorí sa starajú o všetky zvieratká, 

nemajú niekedy ľahké. Šarapatu im robia zvieratká v dvoch klietkach, ktoré žijú cez uličku 

oproti sebe. V tejto časti ZOO je počuť najväčší hurhaj. 

 

1. počúvanie skladby: 

U: To, aké zvieratká tam akosi navzájom nevychádzajú vám neprezradím ja, ale klavír. Asi 

ich počula aj slovenská skladateľka Iris Szeghyová a zložila o nich klavírne skladbičky. 

Prezradím vám len toľko, že v 1. klietke žijú tri zvieratká, ktoré sa stále hrajú na indiánov, 

pričom veľmi vystrájajú a robia hluk. Počúvajte. 

Pohybová improvizácia: 

U: Sú to tri opičky šibalky. Klavír nám to prezradil poskakujúcou melódiou. Skúsme 

napodobniť pohybom aj zvukom nezbedné opičky. 
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Deti opäť vo vymedzenom priestore triedy napodobňujú opičky. Učiteľ môže hru detí na 

opičky sprevádzať hrou skladby na klavíri. 

 

2. počúvanie skladby: 

U: Určite ste zvedaví, kto žije v klietke oproti a komu tie opičky šibalky robia zlosť. Opäť 

sa započúvajte, čo vám hudba prezradí. Ja vám prezradím len toľko, že si žije sám a jeho 

klietka je menšia ako klietka pre opice a už je na tie opice naozaj namrzený. Počúvajte. 

Ak by žiaci neprišli na to, aké zvieratko to bolo, môžeme im pomôcť hádankou: 

Hádanka: S týmto vtákom nie je nuda, 

  farebný je ako dúha. 

      Čo je to?          (Papagáj) 

 

Úloha: 

U: Čo myslíte, aký zvuk vydáva taký namrzený papagáj? /Škrieka./ Vašou úlohou 

bude vyhľadať v skladbe miesto, kde počuť škriekajúceho papagája. Kto bude počuť 

škriekajúceho papagája, zdvihne ruku. 

 

3. počúvanie skladby: 

U: Jedného dňa však opičky šibalky a namrzeného papagája nebolo vôbec počuť. Všetci 

v nemom úžase vykúkali zo svojich klietok a sledovali nových zvieracích obyvateľov ZOO, 

ktorých tam priviezli z ďalekej krajiny. V tento deň bolo naozaj horúco, ale novým 

obyvateľom to vôbec naprekážalo. V ich krajine je takéto počasie na dennom poriadku. Pre 

ostatné zvieratká vyzerali trocha čudne. 

Opäť vám neprezradím, o aké zvieratá ide. Necháme to na hudbu. 

Rozhovor: 

U: Prišli ste už na to, kto je tým novým obyvateľom ZOO? Aké zvieratá z ďalekej krajiny 

by to mohli byť? Komu veľké horúčavy neprekážajú? /Ťavám./ Aké tempo mala skladba? 

Bola rýchla alebo pomalá? /Tempo je pomalé, pokojné./ Ako by ste sa vy pohybovali na 

túto melódiu? /Mohli by sme na ňu pochodovať./ Ťavy niekedy naozaj chodia tak, ako keby 

pochodovali. Preto sa táto skladba volá Ťaví pochod. 

U: Skúste teraz podľa tempa tejto skladby pochodovať. 

Deti sa pomalým a ťažkým pochodovým krokom pohybujú voľne v priestore triedy. 
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U: Aspoň v tento deň bol v ZOO pokoj, pretože opičky šibalky a stále namrzený papagáj 

celý deň rozmýšľali, ako sa noví obyvatelia volajú. A to, že pred nimi predvádzali svoj ťaví 

pochod, to ani netušili. 

 

4. počúvanie skladieb: 

Skupinová práca: 

Úloha: 

U: Vypočuli sme si tri skladby. Boli všetky rovnaké? /Neboli rovnaké, každá mala iné 

tempo, dynamiku, rytmus./ Mali niečo spoločné? /Boli veselé, o zvieratkách./ 

Deti rozdelíme na tri skupiny. Každá skupina bude svojským spôsobom hodnotiť jednu zo 

skladieb, rozoberať ju. Pred skupinovou prácou môžeme skladby zahrať alebo prehrať 

z CD nahrávky ešte raz. Ak máme v triede deti, ktoré navštevujú Základnú umeleckú 

školu, snažíme sa ich rozdeliť do rôznych skupín, najlepšie, ak by bol v každej skupine 

aspoň jeden. V každej skupine si zvolíme zapisovateľa a hovorcu. Deti pracujú max. 10 

minút. Pred touto úlohou si zopakujeme pojmy: tempo, rytmus, dynamika. 

Vyhodnotenie úlohy: 

Jednotliví zástupcovia skupín prečítajú svoje hodnotenie pridelenej skladby a rozbor –aké 

bolo tempo skladby, dynamika, rytmus, melódia, názov skladby, poprípade navrhnú nový 

názov. 

Pohybová improvizácia: 

V ZOO - Hudba nás prebudí 

Žiaci ostávajú v tých istých skupinách ako v predchádzajúcej úlohe. 

1. skupina – pohybovo znázorňuje nezbedné opičky šibalky 

2. skupina – napodobňuje namrzeného papagája 

3. skupina – pohybovo znázorňuje ťavy, ktoré sa pohybujú pochodovým krokom. 

U: V deň, keď prišli ťavy do ZOO, opičky šibalky a namrzený papagáj ich celý deň 

sledovali a aj zabudli na svoje škriepky. V ich uličke sa rozliehalo ticho. Aj my sa teraz 

pokúsime pohybovo stvárniť tieto tri zvieratká bez slov tak, ako sme rozdelení v skupinách. 

Keď budete počuť skladbu o svojom zvieratku, začnete ho znázorňovať iba pohybom. Ak 

vaša skladba skončí alebo prestane znieť, ostanete stáť ako sochy, zastavíte svoj pohyb. Ak 

svoju skladbu budete počuť opäť, ďalej pokračujete v pohybe. (Učiteľ hrá len úryvky zo 

skladieb alebo aj celé. Deti môžeme v súvislosti s touto hrou oboznámiť s pojmom štronzo 

- Štronzo je stará herecká hra, ktorá sa môže hrať iba vo vopred dohodnutej skupine, kde je 

jasné, kto môže štronzo dávať, vysloviť. Na slovo „štronzo“ musia všetky deti náhle 
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zastaviť v pohybe, znehybnieť až do odvolania slovom „portamento“. Štronzo môže zrušiť 

len ten, kto ho vyslovil.) 

Rozmiestnenie detí: 

Opičky šibalky majú vyhradený priestor v triede oproti klietke namrzeného papagája. 

Medzi nimi je ulička, po ktorej predvádzajú ťavy svoj pochod. 

 

Záver: 

Problémová úloha: 

U: Čo by ste poradili ošetrovateľom v ZOO pri riešení problému s hlukom, ktorý robia 

naše opičky a papagáj? /Dať ich od seba preč, opičky na jeden koniec ZOO a papagája na 

druhý./ 

U: Ako by ste riešili tento problém medzi ľuďmi? Čo myslíte, mali by to aj ľudia riešiť tak, 

že sa od seba odsťahujú? /Ľudia by sa mali spolu v pokoji, rozumne porozprávať. Na 

druhých ľuďoch by sme si mali všímať to dobré, čo je v nich, pretože každý má svoje 

chyby, ale aj klady./ 

Hra s prvkami humanistickej výchovy: 

Na tebe sa mi páči 

Deti sedia v kruhu na koberci, každý napíše na hárok papiera svoje meno a posunie ho 

spolužiakovi sediacemu po jeho pravici. Navzájom si píšu a hľadajú v každom pozitívne 

vlastnosti. Keď sa papier dostane opäť k svojmu majiteľovi, deti si prečítajú vyjadrenia od 

svojich spolužiakov. 
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 3.2.1 Notový zápis skladieb 

 

 V rámci prípravy druhej hudobno-dramatickej kompozície sme vytvorili audio CD 

nahrávku klavírnych skladieb Iris Szeghyovej – Opičky šibalky, Namrzený papagáj, Ťaví 

pochod z dôvodu chýbajúcej nahrávky týchto skladieb na CD nosiči na počúvanie hudby 

pre 3. ročník ZŠ. Nahrávky týchto skladieb sa nachádzajú na CD nosiči priloženom k tejto 

práci na zadnej strane. Pre tých učiteľov, ktorý vedia hrať na klavíri, ponúkame aj notový 

zápis týchto skladieb. 

 

 

 

Ťaví pochod 
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    Namrzený papagáj 

 

 

 

    Opičky šibalky 

 

 



37 

 

 3.3 Camille Saint-Saëns: Labuť 
 
 

 C. Saint-Saëns (čítaj Kamil Sén Sáns) (1835 – 1921) bol nielen hudobným 

skladateľom, ale aj výborným klaviristom, organistom a spisovateľom. Narodil sa v Paríži 

v rodine hudobníka. Hudbu začal tvoriť, keď mal päť rokov. 

 Napísal cyklus krátkych orchestrálnych skladieb pre deti „Karneval zvierat“, 

ktorého jednotlivé skladby možno úspešne použiť v hudobnej pedagogickej praxi na 

najrôznejších stupňoch. Cyklus štrnástich krátkych skladieb možno považovať za suitu, 

hoci skladateľ ju vtipne tituloval ako "veľkú zoologickú fantáziu". Dielo bolo zložené vo 

februári 1886 počas Saint-Saënsovej dovolenky v Rakúsku. Humorne ladené dielo malo na 

premiére v roku 1887 veľký úspech. Dielo bolo vydané až po skladateľovej smrti a stalo sa 

jeho najpopulárnejším. Skladba je akýsi odľahčený a duchaplný hudobný cyklus, ktorý 

využíva viaceré humorné prvky. Ide predovšetkým o parodované citácie melódií iných 

skladateľov. 

Dielo je určené pre dva klavíry a komorné hudobné teleso, ktoré tvoria: flauta, klarinet, 

xylofón, zvonkohra (prípadne čelesta), dvoje huslí, viola, violončelo a kontrabas. 

Zvonkohra (čelesta) v skladbe nahradila dnes už veľmi vzácnu sklenenú harmoniku. Ide 

tiež o jedno z prvých diel klasickej hudby, v ktorom je využitý xylofón. 

Skladba sa skladá zo štrnástich krátkych častí: 

1. Introdukcia a kráľovský pochod leva (Introduction et marche royale du Lion) 

2. Sliepky a kohúty (Poules et Coqs) 

3. Antilopy (Hémiones animaux véloces) 

4. Korytnačky (Tortues) 

5. Slon (L'Éléphant) 

6. Klokany (Kangourous) 

7. Akvárium (Aquarium) 

8. Bytosť s dlhými ušami (Personnages à longues oreilles) 

9. Kukučka v hlbokom lese (Le coucou au fond des bois) 

10. Voliéra (Volière) 

11. Klaviristi (Pianistes) 

12. Skameneliny (Fossiles) 

13. Labuť (Le Cygne) 

14. Finále (Finale) 
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Labuť je lyrická skladba s najslávnejšou melódiou a svojím charakterom sa líši od 

ostatných skladieb suity. Má jemnú violončelovú melódiu, ktorá sa v priebehu malej 

trojdielnej formy a b a výrazne nemení. Skladba je skomponovaná pre tri hudobné 

nástroje. Violončelová melódia je sprevádzaná dvoma klavírmi. Melodická linka 

klavírneho sprievodu tejto skladby vyvoláva u poslucháča predstavu sčerenej vodnej 

hladiny, violončelová melódia ladnosť labute plávajúcej po hladine. 

 

Cieľ: 

Kognitívny: Určiť v skladbe hudobné nástroje a ich hudobnú a zvukomalebnú funkciu. 

Adekvátnym kultivovaným pohybom vyjadriť náladu skladby. 

Afektívny: V rozhovoroch a navodených situáciách skúmať rozdiely medzi dobrým 

a zlým. Rozvíjať schopnosť vcítenia sa cez vlastný zážitok v určitej situácii a role. 

Psychomotorický: Naučiť deti vnímať imaginárny priestor aktívne celým telom ako 

v reálnom priestore. Dokázať bez zrážok so spolužiakmi meniť smer chôdze, tanca. 

Pomôcky: Rozprávka od H. CH. Andersena - Škaredé káčatko; CD prehrávač; CD 

s nahrávkou skladby Labuť (trvanie skladby 03:12); obrázky labutí, portrét hudobného 

skladateľa; obrázky hudobných nástrojov – klavír, violončelo; detské hudobné nástroje; 

DVD - I. Ašenbrenerová – Karneval zvierat (stopy 38 – 40). 

 

Motivácia: 

Motivačný rozhovor: 

U: Deti, viete, čo je reklama? (Deti odpovedajú individuálne.) Určite sa vám už stalo, že 

ste v televízii pozerali nejaký obľúbený program alebo rozprávku, ktorá bola zrazu 

prerušená reklamou, trvala pár minút a po nej opäť pokračovala rozprávka ďalej. Čo si 

o tom myslíte? (Deti vyjadrujú svoje názory.) Stretli ste sa s reklamou, ktorá sľubovala 

napríklad, že zažijete rozprávkovo krásnu dovolenku, postavíme vám rozprávkový dom, len 

v našom obchodnom dome zažijete rozprávkové nakupovanie? Čo to znamená? (S deťmi sa 

porozprávame o pozitívach a negatívach reklamy, ktorá na nás číha na každom kroku.) Aký 

je pravý význam a posolstvo rozprávok? (Opäť necháme priestor pre vyjadrenia detí.) 

Rozprávka má svojich čitateľov alebo poslucháčov poučiť a pobaviť. Základnou 

vlastnosťou pravej rozprávky je víťazstvo dobra nad zlom a zlo je vždy prísne potrestané. 

A tak by to malo byť aj v živote. 
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Úloha: 

U: Teraz vám prečítam úryvok z jednej veľmi známej rozprávky a vašou úlohou bude 

uhádnuť jej názov, poprípade aj jej autora. Pozorne počúvajte. (Vyberieme takú časť 

rozprávky, ktorá by deťom najviac pomohla pri jej pomenovaní.) 

U: Je to rozprávka O škaredom káčatku, ktorú napísal známy dánsky rozprávkar Hans 

Christian Andersen. (Pripomenieme si stručne obsah rozprávky.) 

Rozhovor spojený s výkladom: 

S deťmi si pozrieme obrázky labutí a porozprávame sa o tom, ako labuť vyzerá, ako a kde 

žije, čím sa živí. 

U: Labuť je veľký vodný vták, podobný husi, ktorý žije vo voľnej prírode. Najčastejšie ju 

môžeme vidieť na jazerách a pomaly tečúcich riekach. Má silné krídla, dlhý krk a nohy 

prispôsobené na plávanie. A k čomu jej slúži dlhý krk? Dlhý ohybný krk jej slúži na 

získavanie potravy pod hladinou, kde vydrží aj desať sekúnd. O labuti by sme mohli 

povedať, že je vegetariánka. Uhádnete, čím sa živí? Labuť trávi veľa času tým, že si čistí 

a mastí perie. 

 

1. počúvanie skladby: 

U: O takejto krásnej labuti bude aj dnešná skladba na počúvanie, ktorú napísal francúzsky 

hudobný skladateľ Camille Saint-Saëns. (Ukážeme portrét skladateľa) Pohodlne sa usaďte, 

zavrite oči, aby ste mohli pozorne počúvať. 

Rozhovor: 

U: Čo ste si pri tejto skladbe predstavovali? Aká bola vaša labuť? 

Hra v role: 

Na labute: 

U: Každý z vás si pri počúvaní tejto skladby predstavil inú labuť, každá labuť robila niečo 

iné. Vašou úlohou bude predstaviť sa v role labute. 

Úloha pozostáva z týchto častí: 

• labuť sa predstaví – povie svoje meno, ako vyzerá, čo rád/a robí, 

• predvedie, ako sa pohybuje. 

Najprv sa v role labute môže predstaviť učiteľ: 

U: Som labuť Amélia, mám krásne biele perie a najradšej mám hľadanie potravy na dne 

rieky. Predvediem vám, ako sa viem ponárať. 

Na základe učiteľovho vzoru sa predvedú deti v role labute, ktorú si počas počúvania 

predstavovali. 
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2. počúvanie skladby: 

Pohybová improvizácia: 

U: Všetci sme sa predstavili ako labute. Teraz si predstavme, že naša trieda je jeden veľký 

rybník, v ktorom spoločne ako jeden veľký kŕdeľ labutí plávame a do slnečného dňa nám 

hrá táto krásna hudba. Všimnite si, ako vyjadril hudobný skladateľ prostredie, teda vodu, 

vlnky a ladnosť pohybu tohto krásneho vtáka. (Deti sa pohybujú voľne v priestore triedy 

znázorňujúc labute. Upozorníme ich, že labute do seba nenarážajú, ale pekne sa jedna 

druhej vyhnú, alebo sa navzájom pozdravia napríklad kývnutím hlavy, zatrepotaním 

krídel.) 

Rozhovor: 

U: Skúste si spomenúť na tri skladby z predchádzajúcej hodiny. ktoré to boli? /Iris 

Szeghyová – Namrzený papagáj, Opičky šibalky, Ťaví pochod./ Aký je rozdiel medzi 

týmito skladbami a tou dnešnou o labuti a naopak, čo majú spoločné? /Labuť je skladba 

v pomalom tempe, nemá výrazný rytmus, hudba je jemnejšia, v skladbe sú dva hudobné 

nástroje – klavír a violončelo, spoločné majú to, že sú o zvieratkách./ 

Problémová úloha: 

S deťmi sa porozprávame, či sa už niekedy stretli s touto skladbou v nejakej reklame a ak 

nie, na reklamu akého produktu by sa táto skladba hodila. Deti vyjadrujú svoje názory 

a návrhy. Môžu navrhnúť aj iný názov skladby. 

 

3. počúvanie skladby: 

Naratívna pantomíma: Ako prichádzajú vtáky na svet 

U: Rozprávali sme sa o tom, že labuť je veľký vodný vták. Ako prichádzajú vtáky na svet? 

/Vyliahnu sa z vajíčka./ Čo myslíte, je rozdiel medzi kuracím a labutím vajíčkom? /Labutie 

vajce je väčšie a je zelenkavej farby./ Pri ďalšom počúvaní skladby sa premeníme na 

labutie vajíčka, z ktorých sa práve liahnu malé labute. Ako vyzerá celý proces liahnutia? 

(Najprv si tento celý proces predvedieme s deťmi bez znejúcej skladby, len so slovným 

sprievodom, ktorý môžu deti doplniť - labuť sedí na vajíčkach, zohrieva ich, mláďatku je 

príjemne teplo, postupne vo vajíčku rastie, vyvíja sa, po niekoľkých dňoch už nemá vo 

vajíčku miesto, a tak vajíčko začne praskať, najprv vystrčí zobáčik, potom celú hlavičku, 

krídelká, nožičky a šup do vody. Podľa rozprávania učiteľa žiaci hrajú pantomímu aj počas 

znejúcej skladby.) 

Rozhovor: 

U: Ako ste sa cítili vo vajíčku? Aké ste mali pocity? /Teplo, tma, bezpečne, tesno, .../ 
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Alej 

U: Opäť sa vrátime k rozprávke o škaredom káčatku. Pripomeňme si, ako sa ku káčatku 

správali ostatné zvieratá na gazdovskom dvore. /Posmievali sa mu, strkali doňho, 

odmietali ho./ Čo si o tom myslíte? Skúste ukázať, ako to vyzerá, keď sa niekomu 

posmievame. Ako sa káčatko cítilo? (Deti reagujú individuálne.) To, ako sa káčatko cítilo, 

keď sa mu všetci posmievali, si vyskúšame na vlastnej koži v hre Alej. Viete, čo je alej? 

(Deti vytvoria uličku, alej tak, že sa postavia do dvoch radov čelom k sebe, so širšou 

medzerou medzi nimi, ktorou bude prechádzať spolužiak v role kačiatka z jednej strany 

uličky na druhú. Keď káčatko vstúpi do uličky, úlohou detí bude znázorniť zvieratká, ktoré 

sa káčatku vysmievajú, strkajú doňho. Keď sa bude káčatko vracať uličkou späť, 

predstavuje už krásnu labuť a zvieratká ho budú naopak obdivovať, aké ja krásne. Deti, 

ktoré prešli alejou, potom rozprávajú ako sa cítili, keď sa im všetci posmievali a naopak, 

keď ho všetci obdivovali.) 

 

4. počúvanie skladby 

Improvizácia na detských hudobných nástrojoch: 

U: Pamätáte si z rozprávky, o čom káčatko často snívalo? /Snívalo o tom, že pláva po vode 

a hlavu ponára až na dno./ Akým hudobným nástrojom by ste znázornili plávanie labute po 

vode? /Zvonkohra, tamburína./ Ktorý hudobný nástroj by znázornil ponorenie hlavy labute 

do vody? /Triangel, prstové činelky./ (Deti skúšajú, ktorý hudobný nástroj by sa najviac 

k danej situácii hodil. Počas znejúcej skladby znázorňujú pohybom plávajúce labute, keď 

zaznie dohodnutý nástroj, napríklad triangel, znázornia ponorenie hlavy labute do vody, 

alebo si čupnú, stlačia si nos, ak opäť zaznie triangel, labute plávajú ďalej.) 

Hra na rozvoj zmyslového vnímania: 

Čo sa zmenilo? 

U: Malé labute sú niekedy nezbedné ako malé deti. Labuť ich na ceste k rieke pekne 

zoradí, aby sa jej mláďatká nestratili, ale tie sa predbiehajú a zakaždým sa zoradia po 

svojom. (Deti rozdelíme na dve skupiny, ľubovoľnou vyčítankou si v obidvoch skupinách 

určíme mamu labuť, ostatné deti sú jej mláďatká. Labuť zoradí deti do radu za sebou 

a snaží sa zapamätať si ich poradie a miesto. Potom sa postaví na prvé miesto v rade, aby 

nevidela na mláďatká a učiteľ dotykom určí dieťa, ktoré zmení svoje miesto v rade. 

Nachvíľu sa so svojimi mláďatkami poprechádza (môže pritom znieť skladba Labuť) 

a opäť sa vráti na pôvodné miesto. Keď zastanú, labuť ich skontroluje a jej úlohou je zistiť, 

ktoré z mláďat nie je na svojom mieste.) 
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Zamrznuté jazero: 

U: V jednej časti rozprávky O škaredom káčatku sa dočítame, že ho deti v zime vyslobodili 

zo zamrznutého jazera a zachránili mu tým život. Skúste znázorniť svojím telom, zvukom 

pocit chladu a pocit veľkého tepla. (Deti sa prechádzajú po triede a svojím telom, pohybmi 

a mimikou tváre znázorňujú, ako vyzeráme, keď je nám veľmi chladno. Ak zaznie 

dohodnutý signál (triangel), deti znázorňujú presný opak, teda ako vyzeráme, ako sa 

tvárime, keď je nám veľmi teplo. Tieto dva protiklady obmieňame dohodnutým signálom.) 

U: Predtým, než prišli deti káčatku na pomoc sa snažilo čo najsilnejšie preberať nohami, 

aby okolo neho voda nezamrzla. Ale postupne strácalo sily a voda predsa len zamrzla 

a káčatko sa už nemohlo hýbať. Skúsime si to predstaviť. (Počas znejúcej skladby deti 

znázorňujú plávajúce labute. Keď zaznie dohodnutý signál (napríklad triangel, paličky, 

detské činelky) deti „zamrznú“, premenia sa na ľadové sochy. Ďalší signál bude znamenať 

rozmrazenie labutí. Deti budú pokračovať v pohybe.) 

 

Záverečný rozhovor: 

U: V závere rozprávky o škaredom káčatku sa píše: „A nová labuť zdvihla krk a konečne 

bola šťastná, lebo už nebola škaredým káčatkom.“ Kedy sa cítite šťastní? Keď bola labuť 

ešte škaredým káčatkom, obdivovala krásne labute. Koho obdivujete vy? Kto je vaším 

vzorom? (Deti na tieto otázky odpovedajú individuálne.) 

 

Na spestrenie hodiny počúvania si na záver práce so skladbou môžeme spoločne pozrieť 

hudobne spracované divadlo k skladbe Labuť na DVD od Ivany Ašenbrenerovej (2006). 
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 3.4 Camille Saint-Saëns: Sliepky a kohúty 

 

 C. Saint-Saëns (čítaj Kamil Sén Sáns) (1835 – 1921) bol nielen hudobným 

skladateľom, ale aj výborným klaviristom, organistom a spisovateľom. Narodil sa v Paríži 

v rodine hudobníka. Hudbu začal tvoriť, keď mal päť rokov. 

 Napísal cyklus krátkych orchestrálnych skladieb pre deti „Karneval zvierat“, 

ktorého jednotlivé skladby možno úspešne použiť v pedagogickej praxi na najrôznejších 

stupňoch. Cyklus štrnástich krátkych skladieb možno považovať za suitu, hoci skladateľ ju 

vtipne tituloval ako "veľkú zoologickú fantáziu". Dielo bolo zložené vo februári 1886 

počas Saint-Saënsovej dovolenky v Rakúsku. Humorne ladené dielo malo na premiére v 

roku 1887 veľký úspech. Dielo bolo vydané až po skladateľovej smrti a stalo sa jeho 

najpopulárnejším. Skladba je akýsi odľahčený a duchaplný hudobný cyklus, ktorý využíva 

viaceré humorné prvky. Ide predovšetkým o parodované citácie melódií iných skladateľov. 

Dielo je určené pre dva klavíry a komorné hudobné teleso, ktoré tvoria: flauta, klarinet, 

xylofón, zvonkohra (prípadne čelesta), dvoje huslí, viola, violončelo a kontrabas. 

Zvonkohra (čelesta) v skladbe nahradila dnes už veľmi vzácnu sklenenú harmoniku. Ide 

tiež o jedno z prvých diel klasickej hudby, v ktorom je využitý xylofón. 

Skladba sa skladá zo štrnástich krátkych častí: 

15. Introdukcia a kráľovský pochod leva (Introduction et marche royale du Lion) 

16. Sliepky a kohúty (Poules et Coqs) 

17. Antilopy (Hémiones animaux véloces) 

18. Korytnačky (Tortues) 

19. Slon (L'Éléphant) 

20. Klokany (Kangourous) 

21. Akvárium (Aquarium) 

22. Bytosť s dlhými ušami (Personnages à longues oreilles) 

23. Kukučka v hlbokom lese (Le coucou au fond des bois) 

24. Voliéra (Volière) 

25. Klaviristi (Pianistes) 

26. Skameneliny (Fossiles) 

27. Labuť (Le Cygne) 

28. Finále (Finale) 
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Skladba Sliepky a kohúty je 2. časťou cyklu Karneval zvierat. Hudobná forma skladby je 

dosť neurčitá, naopak zvukomaľba tejto krátkej skladby je zrozumiteľná. Hudobný 

skladateľ v nej imituje kotkodákanie sliepok a kikiríkanie kohútov. Skladba je 

skomponovaná pre dva klavíry, husle a zaznejú v nej aj občasné klarinetové sóla, ktoré 

imitujú kikiríkanie kohútika. 

 

Cieľ: 

Kognitívny: Na základe dominantných výrazových prostriedkov - zvukomaľby vystihnúť 

charakter hudby určením správneho názvu skladby. Určiť v skladbe hudobné nástroje a ich 

hudobnú a zvukomalebnú funkciu. Adekvátnym kultivovaným pohybom vyjadriť náladu 

skladby. Rozoznávať aj menšie kontrastné rozdiely v skladbe. Rytmus skladby premietnuť 

do práce s predmetmi – adekvátnymi pohybmi presne reagovať na metrickú stránku 

skladby. 

Afektívny: V rozhovoroch a navodených situáciách verbálne i neverbálne vyjadriť 

pozitívne aj negatívne pocity. Riešiť etické problémy z reálneho života – odvaha, 

zbabelosť, strach. 

Psychomotorický: Prepájať rytmus pohybu a slova. Vnímať imaginárny priestor aktívne 

celým telom ako v reálnom priestore. 

 

Pomôcky: Rozprávka od Jána Andela z knihy Klásky – Líška a vlk (str. 64); CD 

prehrávač; CD s nahrávkou skladby Sliepky a kohúty; obrázok klarinetu; detské hudobné 

nástroje; vrecúško s lístočkami; na ktorých sú napísané témy dialógov; polievková lyžica; 

pingpongová loptička; poprípade skutočné slepačie vajce; DVD - I. Ašenbrenerová – 

Karneval zvierat (stopy 6 – 8). 

 

Motivácia: 

U: Deti, prečítam vám krátky úryvok z jednej rozprávky o líške a vlkovi a vašou úlohou 

bude zistiť, v akom prostredí sa dej tohto príbehu odohráva. Pozorne počúvajte. 

Úryvok z rozprávky: 

- Počujže, susedko, - vraví líška vlkovi, - musíme sa my takto trápiť o živobytie každý 

deň? Ty sa naháňaš, ja sa naháňam, kým čosi chytíme. A to nám netreba. Či by si si aj 

ty nezahryzol raz pre zmenu do husacieho stehna? 

- No, zahryzol, prečože by som si nie. Len kde to stehno vziať? 
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- Nuž, samo husacie stehno veru ťažko niekde nájdeš. Ale tak dve stehná spolu, to je už 

iná vec. 

Líška doviedla vlka k diere v plote, za ktorým bola stodola. 

- Chliev je hneď tu za stodolou, ľahko ho nájdeš. Ja ťa počkám tu. Len smelo choď, otvor 

a tú najväčšiu vynes. 

Vlk šiel. Ľahko našiel chliev. Závoru odtisol, dvere otvoril. Husi zagágali. Schytil 

krajnú a poď s ňou za stodolu! Po chutnej večeri sa líška rozhovorila: 

- Nabudúce bude mojou povinnosťou ísť na lov. Veruže si pochutnáme aj na kuracinke. 

Zajtra ja pôjdem na sliepky a potom zasa ty môžeš ísť po husacinku. Ale vari by sa nám 

patrilo po takej ťažkej robote trošku si aj oddýchnuť – popreťahovala sa líška. 

- Tak je, susedka. Dobrú noc, - rozlúčil sa vlk a pobral sa do svojho brloha. 

- Dobrú i tebe, - povedala líška a takisto išla domov. 

Rozhovor: 

U: Tak, čo myslíte? Kde sa odohráva dej tohto krátkeho príbehu? (Deti odpovedajú 

individuálne. Rozhovorom a otázkami týkajúcimi sa textu zistíme, že vlk s líškou boli 

kradnúť na nejakom gazdovskom dvore.) Ako vyzerá gazdovský dvor? /Žijú tam rôzne 

domáce zvieratá, všade sa povaľujú steblá trávy, seno, napájadlá s vodou, zrno, ohrady, je 

tam skrátka rušno./ 

Hra v role: 

Pohybová hádanka: 

U: Deti, vy už viete, že v rozprávkových príbehoch je niekedy všetko možné. Teraz sa každý 

z vás pomocou kúzelného zaklínadla, ktoré sa pokúsime vymyslieť, premení na nejaké 

zvieratko z gazdovského dvora. Vašou úlohou bude predviesť, ako sa zvieratko pohybuje. 

My ostatní budeme hádať, na aké zvieratko z gazdovského dvora ste sa zaklínadlom 

premenili. Ak to uhádneme, poviete nám aj to, prečo ste si dané zviera vybrali. Poznáte 

nejaké zaklínadlo? Poznáte rozprávku, kde postavy čarujú alebo vyslovujú zaklínadlá? 

(Deti sedia v kruhu na koberci, vymýšľajú zaklínadlo, ktoré nás premení na domáce 

zviera.) 

 

Zaklínadlo: Čáry, máry, abraka dabra, 

nech je z teba zviera z gazdovského dvora. 

Alebo: Čury, mury, je nás tu fúra, 

 premeň sa na zviera z gazdovského dvora. 
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Zaklínadlo povieme všetci spolu aj s gestikuláciou, ktorá zaklínanie sprevádza smerom 

k spolužiakovi, ktorého chceme premeniť. Vymyslené zaklínadlá môžeme rytmizovať a 

melodizovať. 

 

1. počúvanie skladby: 

Pohybová improvizácia: 

U: Na dnešnej hodine si vypočujeme skladbu od francúzskeho hudobného skladateľa, 

ktorého už poznáme z predchádzajúcej hodiny. Ktorý to bude? /Camille Saint-Saëns./ Aj 

dnešná skladba bude o zvieratkách, ale z gazdovského dvora. O aké zvieratká ide, vám 

určite prezradí melódia a hudobné nástroje. Pozorne počúvajte a zároveň si všímajte aj to, 

ktoré hudobné nástroje budeme v skladbe počuť. 

(Počas znejúcej skladby sa deti môžu voľne pohybovať vo vymedzenom priestore triedy, 

alebo len náznakovo na mieste.) 

Rozhovor: 

U: Tak, čo myslíte, aké zvieratká sa hudobný skladateľ Camille Saint-Saëns pokúsil 

pomocou hudobných nástrojov, melódie znázorniť? (Deti odpovedajú individuálne. 

Vedieme ich k tomu, aby si navzájom vymieňali názory, zdôvodnili svoje rozhodnutie. Ak 

by sa nevedeli zhodnúť na tom, o aké zvieratká ide, zahráme sa hru na otázku a odpoveď.) 

Hra na otázku a odpoveď: 

Hudobný dialóg: 

Deti kladú učiteľovi zmelodizované otázky, ktorými sa snažia zistiť, aké zvieratká sú 

v skladbe znázornené. Upozorníme ich však na to, aby nekládli otázky typu: Je to sliepka?, 

Je to kohút?, ale: Má hnedé perie?, Dokáže lietať? a podobne. Učiteľ odpovedá len 

jednoslovne áno, poprípade áno aj alebo nie. Jeho odpovede sú tiež zmelodizované. 

Spoločne zistíme, že skladba je o sliepkach a kohútoch. Porozprávame sa, aký máme 

z týchto zvierat úžitok. 

U: Aké hudobné nástroje znázornili zvieratá v skladbe? /Klavír, husle a klarinet./ (Deťom 

ukážeme obrázok klarinetu, ktorý je pre ne menej známy ako husle a klavír. Klarinet je 

dychový nástroj, ktorého tón sa tvorí rozochvením trstinového jazýčka prúdom 

vydychovaného zvuku. Dnes patrí k rozšíreným hudobným nástrojom v mnohých 

hudobných žánroch. Skladbu si môžeme pustiť ešte raz a hľadať miesto, kde sa ozvú 

klarinetové sóla.) 
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2. počúvanie skladby: 

Pohybová improvizácia: 

Pred počúvaním rozdelíme deti do dvoch skupín. Prvá skupina predstavuje sliepočky, 

druhá kohútikov. Pohybom tela deti predvedú, ako sa tieto zvieratá pohybujú, čo robia celý 

deň na gazdovskom dvore. 

Úloha: 

Komu patrí melódia? 

Úlohou detí v skupinách bude hľadať melódiu, ktorá patrí sliepočke a ktorá patrí 

kohútikovi Ak si skupina sliepočiek bude myslieť, že teraz znie ich melódia, začnú sa 

pohybovať a konať ako sliepočky a rovnako aj kohútiky. 

U: Podľa čoho ste danú časť skladby, melódiu priradili danému zvieratku? (Skladbu si 

môžeme pustiť ešte raz a v danom momente, keď sa deťom bude zdať, že sa ozýva ich 

zvieratko, skladbu zastavíme a deti vyjadrujú svoje názory.) 

Čo by bolo, keby ... ? 

Hru začne učiteľ napríklad takouto otázkou: „ Čo by sa stalo, keby sliepky prestali znášať 

vajíčka?“ Deti vyjadrujú svoje názory a myšlienky. Ďalšie otázky už si kladú deti 

navzájom. Snažíme sa, aby každé dieťa vymyslelo a položilo túto otázku svojim 

spolužiakom. 

Ďalšie príklady: Čo by sa stalo, keby sliepky a kohúty začali lietať; keby nemali na nohách 

pazúry; keby sa zrušili kuríny; keby sliepky prestali kotkodákať a kohúty kikiríkať; keby 

sliepky začali znášať zlaté vajcia; ... 

 

3. počúvanie skladby: 

Príbeh o sliepkach a kohútoch: 

Pri vymýšľaní príbehu postupujeme podobne ako pri 1. počúvaní. Deti svojimi 

myšlienkami, nápadmi vstupujú do počúvanej skladby, ktorú v danom mieste zastavíme 

a po vymyslení príbehu k danej časti pokračujeme v počúvaní a príbehu o sliepkach 

a kohútoch ďalej. 

Na gazdovskom dvore 

U: Príbeh o sliepkach a kohútoch dotvoríme atmosférou pomocou grafického znázornenia 

sliepočiek a kohútikov, ktorí si pomedzi kotkodákanie a kikiríkanie stihnú zamaškrtiť aj na 

zrne. Ako by sme hrou na tele alebo hudobnými nástrojmi znázornili zobanie zrna? 

(Deti rozdelíme na dve skupiny – sliepky a kohúty. Zobanie zrna pri slovách zob, zob 

môžu deti znázorňovať ťukaním ceruzy o lavicu alebo na detských hudobných nástrojoch – 
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ozvučné drievka, detské kastanety alebo na detských rytmických hudobných nástrojoch, 

ktoré si vyberú. Tempo učiteľ prispôsobí schopnostiam svojich žiakov.) 

 









Sliepky

Kohúty

Kot ko- dák,- kot ko- kot- ko- dák, zob, zob, zob, zob,

Zob zob zob zob, ki ki- ri- kí,- ki ki- ri- kí,- ki ki- ri- kí,-





Sliepky

Kohúty

kot ko- kot ko- dák, zob zob, zob zob, zob zob, zob zob, zob!

zob, zob, zob zob, zob zob, zob zob, zob zob, zob!







Rytmický zápis a text: P. Schneiderová







           

               

             
 

              

 

 

4. počúvanie skladby: 

U: Vo zvieracej ríši je to bohužiaľ tak, že skoro každé zviera má aj svojho nepriateľa, ktorý 

mu môže ublížiť. Veď sme to počuli aj v úryvku z rozprávky o líške a vlkovi. Akých ďalších 

nepriateľov majú sliepky a kohúty? /Kuna, lasica, .../ Čo ich môže ochrániť pred 

nepriateľmi? /Kurín./ Na čo slúži kurín? /Kurín slúži pre bezpečné nocovanie hydiny za 

zavretými dvierkami a nerušenú dennú znášku vajíčok./ Ako to v kuríne vyzerá? /Je tam 

bidlo na sedenie pre zvieratá a miesto na znášanie vajíčok./ Skúste telom znázorniť zvieratá 

sediace na bidielku. Ako sa cítite? Mohol by aj človek takto nocovať? 

Preľaknuté zvieratká: 

U: Deti, skúste ukázať, ako sa ľudia tvária, keď sa boja. Podľa čoho zistíme, že sa niekto 

bojí? /Doširoka otvorené oči, pospevovanie si, hmkanie s mihaním očí do strán, zakrývanie 

si tváre rukami, vytváranie zvukov pomocou slabikových skupín – jaj, och, juj, joj, .../ 

U: Ako to vyzerá v kuríne, keď sliepky zbadajú nepriateľa alebo iné nebezpečenstvo? 

/Začnú nahlas kotkodákať, trepocú krídlami, alebo sa všetky nahrnú do jedného kúta 

a tlačia sa k sebe./ Skladbu o sliepkach a kohútoch si vypočujeme ešte raz. Pri tomto 

počúvaní skladby bude obyvateľom kurína hroziť nebezpečenstvo, ale nie naozaj, iba 

v našich predstavách. 
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Počas znejúcej skladby sa deti pohybujú voľne vo vymedzenom priestore triedy, v kuríne, 

pohybom znázorňujú sliepky a kohúty. Keď skladbu v nejakom mieste náhle zastavíme, 

niekto asi vošiel do kurína a hrozí nebezpečenstvo, sliepky a kohúty sa zľaknú a od strachu 

stuhnú ako nehybné sochy s vystrašeným, preľaknutým výrazom v tvári a v tele. V kuríne 

nastane pre zmenu nachvíľu úplné ticho. Ak opäť zaznie melódia skladby, zvieratá sa 

uvoľnia, vydýchnu si a život v kuríne sa vráti do starých koľají. CD prehrávač môžu 

v tomto prípade ovládať aj deti a samé určujú frekvenciu zastavenia skladby. 

Rozhovor: 

S deťmi sa môžeme porozprávať aj o tom, akého nepriateľa, nepriateľov má človek. Či 

vôbec má nejakého nepriateľa. Kde nám môže hroziť nebezpečenstvo a ako tomu môžeme 

predchádzať. Kedy naposledy sa niečoho báli a prečo. Čo je opakom strachu. /Odvaha./ Čo 

je to zbabelosť. /Človek nemá dostatok odvahy, alebo je príliš opatrný./ 

Záver: 

Zvieracia reč: 

U: Rozumieť zvieracej reči je niekedy naozaj ťažké. Čo nám chce sliepka povedať svojím 

kotkodákaním? /Zniesla vajíčko, hľadá a volá k sebe kuriatka, hrozí nebezpečenstvo./ A čo 

kohútik, ktorý kikiríka? /Už je čas vstávať, ja som pánom dvora, hrozí nebezpečenstvo./ 

Čo to znamená, keď povieme na nejakého človeka, že „tá alebo ten toho dnes 

nakotkodákal“? /Veľa a nahlas hovoril alebo klebetil./ 

Rozprávame sa ako zvieratká: 

Deti vytvoria dvojice alebo trojice a na kúsok papiera napíšu situáciu, o čom by sa 

obyvatelia kurína mohli rozprávať, viesť dialóg. Učiteľ tieto ich návrhy skontroluje, aby sa 

dali realizovať a spoločne ich vložia do pripraveného vrecúška. Každá z dvojíc si z neho 

vyberie lístoček a danú situáciu predvedie pomocou kotkodákania a kikiríkania v spojení 

s pohybom, gestikuláciou. Ostané deti hádajú, o čom vedú dialóg. Podľa úrovne 

a schopností žiakov v triede si učiteľ tieto dialógy môže na lístočky pripraviť vopred. 

Napríklad:  Pozri sa, ja som zniesla väčšie vajíčko ako ty. (Dve sliepky sediace na 

hniezdach si navzájom obzerajú znesené vajíčka a hádajú sa, ktorá z nich zniesla väčšie.) 

Ja som silnejší kohút ako ty. (Dvaja kohúti sa hádajú, ktorý z nich je silnejší.) Utekajme, 

prišla líška. (Sliepka s kohútom ukazujú smerom k nebezpečenstvu a dajú sa na útek. 

Úloha vhodná pre trojicu žiakov. Tretí zo žiakov predstavuje líšku.) To zrno je výborné. 

(Zvieratá znázorňujú zobanie zrna, tvária sa a ukazujú, ako veľmi im chutí.) 
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Záverečné počúvanie: 

Vajce v rytme! 

U: Ako vyzerá slepačie vajíčko? Z čoho sa skladá? Bol už niekto z vás v obchode 

nakupovať vajíčka? Ako s nimi treba zaobchádzať? Každý z vás si predstaví, že drží v ruke 

vajíčko. Ako ho máme správne držať? (Žiaci odpovedajú individuálne, navzájom spolu 

komunikujú.) 

Deti sedia v kruhu na koberci. Slepačie vajíčko nám nahradí pingpongová loptička, ktorú si 

budú navzájom podávať na polievkovej lyžici v tempe znejúcej skladby. Skladba je 

skomponovaná v 4/4 takte. Deti musia sledovať metrickú stránku, tempo skladby a zároveň 

dávajú pozor, aby im vajíčko, v našom prípade pingpongová loptička nespadla z lyžice. 

Komu loptička spadne, ten už v hre nepokračuje. Tí odvážnejší môžu pri tejto hre použiť 

skutočné slepačie vajce, bude to oveľa napínavejšie. 

 

Na spestrenie hodiny počúvania si na záver práce so skladbou môžeme spoločne pozrieť 

hudobne spracované divadlo k skladbe Sliepky a kohúty na DVD od Ivany Ašenbrenerovej 

(2006). 
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 3.5 Maurice Ravel: Pavana Šípovej Ruženky 

 

Maurice Ravel (čítaj Móris Ravel) (1875 – 1937) - francúzsky hudobný skladateľ, 

ktorý sa narodil v Ciboure, v oblasti nazývanej Baskicko, čo podstatne ovplyvnilo 

skladateľovu orientáciu na oblasť folklórnych inšpirácií. Precestoval viaceré krajiny, ale 

väčšinu života strávil v Paríži. Ako štrnásť ročný začal študovať na Parížskom 

konzervatóriu hru na klavír, neskôr i kontrapunkt a skladbu. Na konzervatóriu strávil 

štrnásť rokov. Ravel si ako skladateľ postupne získal veľké uznanie. Najrozsiahlejšou 

Ravelovou partitúrou je balet Dafnis a Chloé. Najpopulárnejšími skladbami sú Pavana za 

mŕtvu infantku a hlavne svetoznáme Bolero. Ravel bol jedným z najväčších majstrov 

modernej inštrumentácie. Svetoznáma je jeho orchestrálna úprava Musorgského Obrázkov 

z výstavy. 

Ravel skomponoval niekoľko skladieb aj pre deti. Viackrát sa skladateľ počas 

svojej tvorby ponoril do ríše rozprávok. Jeho výnimočné inštrumentačné umenie sa 

prejavuje aj v úprave vlastnej klavírnej suity Moja matka hus (1908). Dielo bolo pôvodne 

určené pre štvorručnú hru na klavíri. Tento cyklus hudobných rozprávok tvorí päť 

skladbičiek zložených na základe inšpirácie rozprávok viacerých francúzskych 

spisovateľov: 

1. Pavana Šípovej Ruženky (Pavane de la Belle au Bois dormant), 

2. Palček (Petit Poucet), 

3. Laideronnette, cisárovná pagod (Laideronnette, Impératrice des Pagodes), 

4. Rozhovory Krásky a Zvieraťa (Les entretiens de la Belle et de la Bête), 

5. Čarovná záhrada (Le Jardin féerique). 

 

Pavana Šípovej Ruženky má jednoduchú piesňovú trojdielnu formu a b a. Skladba začína 

melancholickým flautovým sólom, ktoré vykresľuje atmosféru rozprávky. Stredná časť je 

v podobnej nálade ako prvá časť. V tejto časti hrajú sólo drevené dychové nástroje – 

klarinet a anglický roh. V tretej časti opäť zaznie rozprávková melódia s flautovým sólom, 

ktoré ukončí krásna, nežná melódia huslí. 

 

Pavana je tanec obľúbený v 16. storočí, nazývaný tiež páví tanec, pretože náročnejšie bolo 

prevedenie tanca (mimoriadne vznešené a dôstojné) ako náročnosť krokov. Je to párový 

tanec, ktorý sa tancoval pri slávnostných príležitostiach, svadbách v 4/4 takte. 
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Cieľ: 

Kognitívny: Spoznať stredoveký tanec – pavana. Určiť v skladbe hudobné nástroje 

a ich zvukomalebnú funkciu. Získať informácie o ďalšom dychovom nástroji – anglický 

roh. Pomocou výrazových prostriedkov verbalizovať nežnú, jemnú melódiu skladby. 

Porovnať náladu skladby s dejom rozprávky. 

Afektívny: Vyjadrovať emócie gestom, výrazom tváre, postojom tela, štylizovanou 

chôdzou. Dokázať sa prejavovať prirodzene so záujmom bez predvádzania sa povrchnosti. 

Psychomotorický: Vedieť koordinovať pohyb pri tanci a vzájomnú súhru s tanečným 

partnerom. Naučiť sa využívať pomyselný, imaginárny priestor. 

 

Pomôcky: CD prehrávač; CD s nahrávkou skladby Pavana Šípovej Ruženky (trvanie 

skladby 01:40); CD s nahrávkou skladby Tanec škriatkov od A. Dvořáka; klobúk 

s lístočkami, na ktorých sú napísané rozprávkové postavy, bytosti; obrázok kolovrátka; 

obrázok s ukážkou brokátových šiat; detské hudobné nástroje; obrázky hudobných 

nástrojov – flauta, husle, klarinet, anglický roh, klavír, kontrabas, gitara; čisté hárky 

papiera, výkresu A3; písacie potreby; dve papierové kráľovské koruny; šabľa pre princa 

vyrobená z kartónu. 

 

Motivácia: 

U: V ktorých skladbách, ktoré sme počúvali na hodinách hudobnej výchovy vystupovali 

bytosti, o ktorých by sme mohli povedať, že sú rozprávkové? /Škriatkovia v skladbe od A. 

Dvořáka s názvom Tanec škriatkov./ (Ak by si žiaci nevedeli spomenúť na konkrétne 

bytosti, pustíme im úryvok z tejto skladby, ktorá im to určite pripomenie.) 

Predstavujeme postavy zo známych rozprávok: 

Túto hru môžeme realizovať jednotlivo alebo v dvojiciach. Deti si z rozprávkového 

klobúka vylosujú rozprávkovú postavu, ktorú budú predstavovať. Na realizáciu hudobno-

pohybovej dramatickej hry potrebujeme rôzne hudobné nástroje, prípadne predmety na 

zvukomalebnú improvizáciu charakteristiky rozprávkových bytostí. Môžeme použiť aj 

jednoduché rekvizity, ktoré sa dajú nájsť aj v školskej triede, tie deťom môžu pripomenúť 

dané rozprávkové bytosti a prehĺbiť ich schopnosť pohybovej a dramatickej empatie. Žiaci 

majú päť minút na prípravu. Po príprave vystúpia a predstavia jednoduchým pohybom 

a hrou na hudobnom nástroji svoju rozprávkovú postavu. Ostatní žiaci hádajú, o akú 

rozprávkovú bytosť, postavu ide. 
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Prekvapenie: 

U: Deti, pozrite sa, v rozprávkovom klobúku ostal ešte jeden lístoček. (Učiteľ ho predtým 

nenápadne vložil do prázdneho klobúka. Pomaly ho otvorí. Na lístočku je napísané: Šípová 

Ruženka.) Ostala nám tu ešte jedna rozprávková bytosť, ktorú vám predstavím ja. Tak 

sledujte a hádajte. (Učiteľ pohybom a hrou na hudobnom nástroji predvedie 

najcharakteristickejšiu scénu z tejto rozprávky, a tou je pichnutie sa o vreteno a následné 

zaspávanie Ruženky.) 

Šípová Ruženka: 

U: Príbeh O Šípovej Ruženke z vás určite každý pozná. (Stručne si pripomenieme obsah 

príbehu.) Ako podľa vás Ruženka vyzerá? Čo má na sebe oblečené? Ruženka je princezná. 

Ako by ste ju obliekli vy? Čo najradšej robí? (Deti vyslovujú vlastné názory a predstavy.) 

Ruženku môžeme pantomimicky stvárniť v rôznych charakteristických situáciách, 

napríklad: Ruženka sa prechádza po záhrade a polieva kvety; prechádza sa tajnými 

chodbami zámku; Ruženka tancuje na dvore pred zámkom; dostane sa k starej praslici 

a pichne sa do prsta. 

 

1. počúvanie skladby: 

U: Dnes sa naša trieda premení na zámok, v ktorom žije Šípová Ruženka. Samozrejme, že 

v tom zámku nežije sama. Akých ďalších obyvateľov by sme tam našli? Kto tam určite 

nesmie chýbať? /Určite tam žijú Ruženkini rodičia – kráľ s kráľovnou, pestúnky, radcovia, 

sluhovia, upratovačky, kuchári, čašníci, hudobníci, dvorné dámy a páni, o záhradu sa stará 

záhradník, pri hlavnej bráne je stráž, majstri remeselníci, hospodári ... (Ak by deti 

nespomenuli dvorného šaša, dáme im hádanku: 

Hádanka: Vedľa kráľa sedáva, 

dobré rady rozdáva. 

A na zámku pre potechu, 

rozdá všetkým trochu smiechu. 

Kto je to?  (Šašo.) 

 

Deti môžu napodobniť jeho správanie, čo bolo jeho úlohou na zámku. Porozprávame sa 

o tom, ako alebo čím by sme rozveselili smutných ľudí. Ako by to vyzeralo, keby ešte aj 

dnes mali ľudia šašov. Ako by vyzeral novodobý šašo? 
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Navodenie atmosféry rozprávkového prostredia zámku: 

U: Na zámku je dnes rušno. Všetko je už pripravené na oslavu Ruženkiných pätnástich 

narodenín. Už planú svetlá, znie slávnostná hudba, vychádzajú hudobníci a tanečníci. 

Všetci sú sviatočne vyobliekaní v ťažkých brokátových šatách. (Kvôli lepšej predstave 

môžeme deťom ukázať, ako vyzerali brokátové šaty v stredoveku.) Hostia už postávajú na 

vyzdobenom dvore zámku a začína sa stredoveká diskotéka. 

Úloha: 

U: Započúvajte sa do dnešnej skladby a prežívajte jej slávnostnú náladu. Všimnite si tempo 

skladby. (Podľa potreby vysvetlíme, čo je tempo – rýchlosť skladby. Deti sa môžu 

pohybovať voľne vo vymedzenom priestore triedy podľa svojej predstavy a pocitov, ktoré 

v nich skladba vyvoláva, alebo si zavrú oči a budú nerušene počúvať.) 

Rozhovor: 

U: Aká je nálada skladby? /Slávnostná, vyznieva trošku smutne./ Aké je jej tempo? 

(Pomalé, pokojné.) Ako tancujú tanečníci? Viete, ako sa volá tanec, ktorý dvorania tancujú 

k takejto hudbe? (Deti vyslovujú vlastné názory a predstavy.) 

Výklad: Pavana 

U: Ide o tanec, ktorý sa volá pavana. Pavana je párový tanec, ktorý tanečníci tancujú 

pomaly, slávnostne v 4/4 takte. Tento tanec bol v dávnej minulosti súčasťou všetkých 

dvorných zábav a často tvoril slávnostný vstup, otvorenie zábavy. Tanečníci sa pri tomto 

tanci držia za ruky, stoja za sebou v radoch. V našej triede si dnes tiež urobíme 

„stredovekú diskotéku“. (Učiteľ predvedie základné kroky pavany s počítaním štyroch 

dôb. Vyzve deti, aby sa k nemu pridali a skúšali tento tanec spolu, všetci si nahlas 

počítame doby. Keď už to pôjde deťom lepšie a v krokoch si už budú istejší, učiteľ začne 

spievať jednoduchý text na krátky motív pavany, ktorý je aj v učebnici na strane 41. 

Zároveň vyzve deti, aby sa k nemu v speve pridali. Deti môžu vymyslieť vlastné slová 

k motívu pavany zo skladby. 

 

 

 

Učiteľ si môže tento tanec pozrieť aj spolu s deťmi na tejto webovej stránke: 

http://www.dhudba.estranky.sk/clanky/videa/pavana.html.) 
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Zdvorilé správanie: 

U: Na stredovekých slávnostiach určite nechýbalo galantné správanie sa mužov k ženám, 

mladých princov k princeznám. Aké je to galantné, zdvorilé správanie? /Väčšinou sa takéto 

správanie spája s mužmi. Je to človek úctivý, pozorný, starostlivý./ Čo musí urobiť muž, 

chlapec, aby ženy, dievčatá o ňom povedali, že je zdvorilý? /Podrží dáme kabát pri 

obliekaní, odsunie stoličku, prinesie jedlo a nápoje partnerke, otvorí dvere a podrží ich 

kým dáma prejde, ... Predvedieme si zdvorilé správanie sa na stredovekej diskotéke pri 

žiadaní o tanec – „Dobrý deň, smiem prosiť?“  alebo „Venujete mi svoj tanec?“ mierny 

predklon s vystretím pravej ruky a po tanci – „ Ďakujem za tanec.“ alebo „Rád/rada som si 

s vami zatancoval(a).“ S deťmi sa porozprávame aj o tom, či sa už stretli alebo stretávajú 

s takýmto galantným správaním sa mužov k ženám. 

 

2. počúvanie skladby: 

U: Tak ako väčšina rozprávok má svojho autora, spisovateľa, tak aj skladba, ktorú sme si 

teraz vypočuli má svojho skladateľa. Je to francúzsky hudobný skladateľ, ktorý mal rád 

rozprávky, rád ich čítal a jeho meno je Maurice (Móris) Ravel. (Ukážeme portrét 

hudobného skladateľa.) Pri komponovaní tejto skladby sa Ravel inšpiroval rozprávkou 

O Šípovej Ruženke. Čo myslíte, aký názov dal skladateľ tejto skladbe? (Deti vyjadrujú 

svoje názory.) Jej názov je Pavana Šípovej Ruženky, čiže je to tanec Šípovej Ruženky, 

hudba je nežná. Určite ste si to všimli. 

Úloha: 

Deti sedia v kruhu na koberci, v strede ktorého sú tieto obrázky hudobných nástrojov - 

flauta, husle, klarinet, anglický roh, klavír, kontrabas, gitara. Pri tomto počúvaní si deti 

budú všímať nástrojové obsadenie v skladbe a svojimi typmi a názormi vstupujú do 

počúvanej skladby a vyberajú si z hudobných nástrojov na obrázkoch. Spoločnou prácou, 

triedením obrázkov spomínaných hudobných nástrojov deti zistia, že na začiatku skladby 

počujeme flautu, potom sa pridá klarinet /ten poznáme z minulej vyučovacej hodiny/. Na 

konci skladby zaznie opäť flauta a husle. Z obrázkov im ostane klavír, bubon, gitara 

a anglický roh. Prezradíme im, že ešte jeden z týchto hudobných nástrojov v skladbe znie. 

Vylučovacou metódou zistíme, že v skladbe určite nepočujeme klavír, bubon, ani gitaru. 

Ostane nám anglický roh – je to dvojjazýčkový dychový hudobný nástroj, ide vlastne 

o altový hoboj. Vznikol na začiatku 18. storočia a používa sa v klasickej hudbe. Hľadáme 

v skladbe miesto, kde zaznie tento hudobný nástroj. 
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3. počúvanie skladby: 

Scénická skupinová improvizácia: 

Deti sa stanú dvornou spoločnosťou, ktorá sa pripravuje na tanec. Navzájom komunikujú 

galantnými gestami, dorozumievajú sa úsmevmi, voľne sa prechádzajú vo vymedzenom 

priestore vznešenou chôdzou, jemne sa ukláňajú. Postupne sa zoradia do radov, rad 

chlapcov a rad dievčat, ale nemusia to byť len chlapčensko-dievčenské dvojice. Postavenie 

tanečníkov – bočné postavenie, dvojice stoja vedľa seba, držanie je otvorené, to znamená, 

že sa držia za vnútorné ruky v upažení dole 

Pavana – tanec na zámku: 

Skupinová tanečná kreativita: 

Deti sa pokúsia zladiť tempo skladby so štvordobým tanečným krokom. Dvojice 

prechádzajú takýmto tanečným predvedením: 

- 1. doba - spoločne vykročíme ľavou nohou (ďalej ĽN), 

- 2. doba - prinožíme pravú nohu (ďalej PN), 

- 3. doba – vykročíme PN, 

- 4. doba – prinožíme ĽN, 

- potom na ďalšie štyri doby štyri kroky dopredu cez ĽN. 

Pri tomto tanci sa postupuje dopredu, ale ak dôjdeme na koniec „tanečného parketu“ 

môžeme buď cúvať alebo sa tanečníci spolu otočia a idú naspäť. Pokiaľ sa dvojica spolu 

otáča, tak dáma kráča dopredu a pán pritom cúva malými krokmi. Točí sa takmer na mieste 

a vedie dámu, ktorá ho obchádza. 

Hra na choreografov: 

Žiaci dostanú čisté hárky papiera formátu A3 a písacie potreby. Spoločne navrhujú pohyb 

dvojíc a radov v priestore. Tento pohyb graficky znázorňujú a vymýšľajú krokové 

kombinácie a zároveň si overujú návrhy tanečnej choreografie. 

Návrh priestorového predvedenia pavany: zástup sa rozdeľuje, môže sa spájať do štvoríc, 

alebo zástupy tancujú oproti sebe, po pravej strane sa navzájom vyhýbajú. 

Rozhovor: 

U: V úvode vyučovacej hodiny sme si stručne pripomenuli obsah rozprávky O Šípovej 

Ruženke. Ku ktorej časti príbehu by sa hodila táto skladba? (Deti zdôvodňujú svoje návrhy 

a názory. Skladba by mohla zaznieť v časti, keď sa Ruženka pichla o vretienko a zaspáva 

na sto rokov.) 
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U: Deti skúste ukázať, ako sa tvárime, keď nás niečo bolí. Ako vyjadríme bolesť, keď sa 

o niečo znenazdajky pichneme? O čo všetko by sme sa mohli pichnúť? Kedy by sme už mali 

navštíviť aj lekára?  

Prečo je spánok dôležitý? 

S deťmi môžeme viesť rozhovor o dôležitosti spánku, o tom, koľko hodín by sme mali 

spať, aby sme sa na druhý deň v škole cítili dobre (9 – 10 ročné deti by mali spať 9 – 10 

hodín.) 

U: Ak sme v škole na vyučovaní ospalí, ťažšie sa nám učí a nezapamätáme si dôležité 

informácie. Ak sa dobre vyspíme, zapamätáme si viac a podáme oveľa lepší výkon, 

napríklad na písomke alebo pri ústnej skúške. Ale „sto rokov“ spánku by nám určite 

neprospelo. To sa môže stať iba v rozprávke. 

Hra v role: 

Klopanie na zámockú bránu: 

U: Kto zbavil Ruženku a celé kráľovstvo zlej kliatby? /Princ z cudzej krajiny./ Lenže dostať 

sa k zámku nebolo také jednoduché. Dnu sa musel prebíjať ostrým mečom. Čo myslíte, ako 

sa princ cítil? Nezľakol sa zlých čarov? (Deti vyjadrujú svoje názory a argumenty.) 

Hra bude prebiehať tak, že úlohou detí bude predstaviť sa v role princa a zaklopať na dvere 

triedy, ktoré predstavujú zámockú bránu. Svojím klopaním, ale aj pohybom tela vyjadrujú 

tieto pocity: princ zaklopal na zámockú bránu napríklad bojazlivo, veselo, roztržito, 

nazlosteno, statočne, elegantne, hrdinsky, ... (Každé z detí uvedie aj dôvod svojho 

správania.) 

 

4. počúvanie skladby: 

Dramatizácia príbehu: 

Z rozprávkového klobúka si deti vylosujú postavy, ktoré budú vyjadrovať pohybom, 

spevom, verbálnou i neverbálnou komunikáciou, hrou na detských hudobných nástrojoch 

scény z rozprávky od časti, keď Ruženka nájde kolovrátok a pichne sa do vretena, zaspáva 

a zámok pomaly mizne v ružovom väzení. 

Postavy: Ruženka, princ, rozprávač, dvorania podľa počtu detí v triede, dieťa s trianglom. 

Rekvizity:  dve kráľovské koruny pre Ruženku a princa vyrobené z výkresu s gumičkou, 

šabľa z kartónu pre princa, triangel, učebnica hudobnej výchovy 3. ročníka pre rozprávača 

(krátke úryvky z rozprávky, ktoré sú na strane 41) a samozrejme CD prehrávač a CD 

nahrávku skladby Pavana Šípovej Ruženky (trvanie skladby 01:40). 
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Návrh mikroscenára: 

U: Na zámku je dnes rušno. Všetko je už pripravené na oslavu Ruženkiných pätnástich 

narodenín. Už planú svetlá, znie slávnostná hudba, vychádzajú hudobníci a tanečníci. 

Začína sa stredoveká diskotéka. (Pustíme nahrávku skladby.) 

1. (00:00 – 00:35) - na znejúcu skladbu (časť A) dvorania tancujú pavanu, páry chodia po 

obvode kruhu a prvé štyri takty zo skladby spievajú motív pavany, ktorý sme sa naučili 

pri prvotnom oboznamovaní sa s pavanou v rámci 1. počúvania skladby, len sme 

zmenili text v treťom takte, okolo tanečníkov pobieha, tancuje Ruženka. 

 

 

 

 

2. (00:35 – 00:55) - (časť B) keď zaznie triangel alebo iné dohodnuté znamenie, Ruženka 

vtancuje do kruhu medzi dvoranov, dieťa Ruženka naznačí pichnutie sa do prsta, všetci 

na zámku zaspávajú a deti si ľahnú na zem, Ruženka leží v strede medzi spiacimi 

tanečníkmi. Spiaci tanečníci zároveň predstavujú šípový ker, pod ktorým mizne zámok 

a rukami takmer zakrývajú Ruženku. Po zaznení triangla rozprávač povie: „ Princeznú 

uložili do najkrajšej komnaty vyšívanej zlatom a striebrom. Všetci vraveli, že je krásna 

ako anjel. Mdloba nezotrela živú farbu jej pleti, líca mala naďalej ružové a pery ako 

koraly. Iba oči privreté, no bolo počuť, ako tichučko dýcha.“ (Tamtiež, s. 41) 

3. (00:55 – 01:40) – (časť A) prichádza princ, ktorý sa šabľou presekáva k zámku cez 

ružové krovie, ktoré mu pomaly ustupuje a rozprávač povie: „Šípová Ruženka, Šípová 

Ruženka, prebuď sa, tvoj princ prichádza.“ Princ pobozká Ruženku, v našom prípade ju 

pobozká na ruku. Ruženka sa prebúdza zo storočného spánku. 

4. Na záver si všetci zaspievame pieseň Šípová Ruženka (v prípade, ak sme sa ju naučili 

na predchádzajúcej hodine), ktorá je v učebnici na strane 40. 

 

Záver: 

Rozhovor: 

S deťmi môžeme viesť rozhovor na tému: Ako by to vyzeralo, keby zo sveta zmizlo zlo? 

(Nadväzujeme na hnev, pomstu sudičky a jej zakliatie Ruženky.) Ako by to vyzeralo, keby 
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zo sveta zmizlo dobro? Čo si predstavujete pod pojmom dobro/zlo? Ako by sa skončil 

príbeh o Šípovej Ruženke, keby sa nepichla do prsta o vreteno? (Pri tomto rozhovore 

sedíme v kruhu a slovo si podávame dotykom. Ak niekto nechce hovoriť, alebo ho nič 

nenapadá, slovo hneď pošle ďalej.) 
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 3.6 Július Letňan: Flauta 

 

 Július Letňan (1914 - 1973) - slovenský hudobný skladateľ, ktorý zasvätil svoju 

tvorbu súborom ľudovej tvorivosti, amatérskym inštrumentálnym skupinám, tvorbe pre 

sólové hudobné nástroje s amatérskym zameraním, ale najmä hudbe s pedagogickým 

poslaním. Bol vynikajúcim organistom. Organ a kompozíciu študoval na konzervatóriu 

v Prahe a v Bratislave. Upravoval slovenské ľudové piesne. Venoval sa organizácii 

hudobného života na Slovensku. Bol riaditeľom Slovenskej filharmónie a redaktorom 

časopisu Supraphon. 

 Zázračná muzika od Júliusa Letňana je inštruktívna (poučná, názorná) skladba, 

ktorej úlohou je oboznámiť deti s jednotlivými hudobnými nástrojmi. O hudobných 

nástrojoch sú aj jednoduché básne od Vladimíra Reisla, ktoré textovo približujú a oživujú 

tieto hudobné nástroje. 

 Skladba je suitou (má viacero samostatných častí spojených jedným námetom) 

s desiatimi kratučkými časťami, v ktorých sa striedajú jednotlivé hudobné nástroje, ale aj 

rozličné nálady. Pre každý nástroj sa autor snažil nájsť tú najpríznačnejšiu. Využíva pritom 

výrazové a technické možnosti vybraných hudobných nástrojov. 

 

Skladba Flauta je piatou, trochu rozsiahlejšou časťou suity ako predošlé skladby. Flauta 

bola pôvodne drevený hudobný nástroj, dnes sa už vyrába z kovu. Na rozdiel od deťom 

známejšej zobcovej flauty sa táto flauta drží priečne. Priečna flauta vydáva mäkký a vo 

vysokých polohách jasný zvuk. Je schopná zahrať veľmi pohyblivé melódie. Trilkovanie 

flauty často počuť aj v tejto pastorálne (ľudovo, pastiersky) ladenej skladbe plnej pohody 

so sprievodom orchestra. 

 

Cieľ: 

Kognitívny: Uvedomiť si svoju národnú identitu na základe osvojenia si umeleckej 

výpovede počúvanej skladby. Získať úctu k svojej kultúre. Poznať rozdiel medzi zobcovou 

a priečnou flautou. Oboznámiť sa s pikolou a fujarou. 

Afektívny: Nadobúdať kladný vzťah k prírode. Prekonávať ostych z pohľadu do očí 

a z fyzického dotyku. Uvedomiť si hodnoty slobody a slobodného vyjadrovania sa. 

Uvedomovať si, že názory jednotlivcov nemusia byť vždy rovnaké, dokázať ich vypočuť 

a rešpektovať ich. 
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Psychomotorický: Konfrontovať život detí a detské hry v minulosti a súčasnosti. 

Adekvátnym kultivovaným hudobným pohybom a graficky znázorniť pohyb melódie. 

 

Pomôcky: Obrázky dychových, sláčikových a bicích hudobných nástrojov, vrátane 

zobcovej flauty, priečnej flauty a fujary; CD prehrávač; CD nahrávka skladby Flauta 

(trvanie skladby 02:25); ak učiteľ ovláda hru na priečnej alebo zobcovej flaute, určite 

nesmie chýbať reálna názorná ukážka hudobných nástrojov a živé predvedenie hry na 

týchto hudobných nástrojoch; obrázok symfonického orchestra; učebnica hudobnej 

výchovy pre 3. ročník; rozprávka z knihy Marianny Grznárovej: Ako Kubko s Maťkom 

hrali na fujare; dva špagáty o dĺžke 150 a 180 centimetrov; výkresy alebo papiere formátu 

A1; pastelky alebo fixy; čierno-biely obrázok flauty na vymaľovanie. 

 

Motivácia: 

Triedenie hudobných nástrojov: 

Deti sedia v kruhu na koberci alebo na poduškách, vankúšoch. Obrázky dychových 

hudobných nástrojov (zobcová flauta, priečna flauta, fujara, klarinet, pikola), sláčikových 

(husle, viola, violončelo, kontrabas) a bicích hudobných nástrojov (veľký bubon, tympan, 

činely, triangel, tamburína) sú rozložené na zemi v strede kruhu. Úlohou detí bude 

roztriediť tieto hudobné nástroje do skupín podľa toho, akým spôsob sa na tieto hudobné 

nástroje hrá a akým spôsobom sa tvorí zvuk. Spôsob hry na hudobné nástroje deti 

predvedú pohybom a postojom tela. Pokúsia sa tiež vysvetliť, akým spôsobom sa tvorí 

zvuk na danom hudobnom nástroji. 

Rozhovor: 

U: Ktorý hudobný nástroj sa vám páči? Prečo? Čo myslíte, na ktorom hudobnom nástroji 

by ste sa dokázali naučiť hrať? (Deti odpovedajú individuálne, vyslovujú vlastné názory, 

prehodnocujú vlastné schopnosti, môžu reagovať aj na názor spolužiaka.) 

 

1. počúvanie skladby: 

U: Deti, dnes sa započúvame do skladby, v ktorej sólo hrá aj jeden z hudobných nástrojov, 

ktorý sa nachádza v jednej z roztriedených skupín nástrojov pred nami. Ale bude to jediný 

hudobný nástroj, ktorý budeme v skladbe počuť? Pozorne počúvajte. (Pustíme nahrávku 

skladby Flauta.) 
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Rozhovor: 

U: Ktorý hudobný nástroj hral sólo v tejto skladbe? /Flauta./ Do akej skupiny hudobných 

nástrojov patrí? /Do skupiny dychových nástrojov./ Ktoré z dychových nástrojov, ktoré tu 

máme pred sebou sa na seba najviac podobajú? (Spoločným uvažovaním a rozhovorom 

prídeme na to, že najviac sa podobajú – zobcová flauta, priečna flauta a pikola. Spoločne si 

pohybom predvedieme, ako sa na týchto hudobných nástrojoch hrá. Pikola sa tiež nazýva 

aj malá flauta, je o polovicu menšia ako priečna flauta. Má prenikavý zvuk a vie zahrať 

najvyššie tóny zo všetkých v súčasnosti používaných dychových nástrojov. Ak učiteľ 

ovláda hru na priečnej alebo zobcovej flaute, môže deťom naživo názorne predviesť hru na 

týchto hudobných nástrojoch. Ak je to možné, učiteľ zahrá nejakú známu pieseň, aby sa 

deti pridali spevom.) 

U: Ale počuli sme v skladbe len flautu alebo aj iné hudobné nástroje? (Môžeme si vypočuť 

ešte kúsok zo skladby a spoločným rozhovorom prídeme na to, že flautu sprevádzajú aj iné 

hudobné nástroje, ktoré sú súčasťou orchestra.) Čo je to orchester? Ako vyzerá? (Orchester 

je skupina s veľkým počtom hudobníkov. Tí sa potom delia sa skupiny hudobníkov, ktorí 

hrajú na sláčikových, dychových, bicích, strunových, brnkacích a klávesových hudobných 

nástrojoch. Veľký orchester môže mať až sto hudobníkov. Ukážeme deťom obrázok 

orchestra.) 

 

2. počúvanie skladby: 

Počúvanie spojené s recitovaným slovom: 

U: Aký význam má hudba v našom živote? /Pri hudbe relaxujeme, oddýchneme si, 

zabavíme sa, zatancujeme si, prebudí nás k životu.../ Ako by to vyzeralo na svete bez 

hudby? (Deti odpovedajú individuálne.) Kde všade sa využíva hudba? /V rozprávkach, 

filmoch, reklamách, v obchodných domoch je pustená hudba, aby sa nám možno 

príjemnejšie nakupovalo?! Ktovie./ A čo tak recitovať so sprievodom hudby? Skladbu, 

ktorú sme si vypočuli skomponoval slovenský hudobný skladateľ Július Letňan (ukážeme 

deťom jeho portrét), ktorý tak hudbou vyjadril verše básne od Vladimíra Reisla, ktorú 

máme aj v učebnici na strane 59 (Langsteinová – Felix, 2010, s. 59). Spoločne si ju 

prečítame. Rozmýšľajte o tom, čo budete čítať, aby ste vedeli povedať, o čom je báseň 

a ako súvisí so skladbou. (Najprv si báseň prečítame spolu, potom z nej prečíta každý žiak 

po verši v takom poradí, ako sedia vedľa seba. Báseň čítame bez prerušenia aj niekoľko 

krát za sebou, pokiaľ skladba neskončí.) 
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Báseň:     Flauta 

  Tichým letným podvečerom   Vo vrbine vtáča píska 

  konča dediny,     hľadá rodný krík, 

  nad rybníkom vážka letí,   možno, že to píšťalôčku 

  šumia trstiny.     skúša pastierik. 

            Je to najkrásnejšia z píšťal: 

            flauta s hlasom ako krištáľ. 

               Vladimír Reisel 

 

Rozhovor: 

U: Čo myslíte, podarilo sa hudobnému skladateľovi Júliusovi Letňanovi vyjadriť hudbou 

verše básne o flaute? O čom bola báseň? (O pastierikovi, ktorý hrá na píšťalke a jej zvuk 

pripomína spev, pískanie vtáčika.) Ako ste sa cítili pri čítaní básne so sprievodom hudby? 

Kde vás hudba zaviedla? Akú náladu vo vás táto skladba vyvolala? (Deti odpovedajú 

individuálne, vyjadrujú svoje pocity, názory. Skladba nás môže zaviesť na lúku, k rieke 

alebo na okraj lesa, kde si poletuje vtáčik, ktorý spieva, čviriká, trilkuje, voľne a ľahučko si 

lieta, ...) 

Hra na vtáčikov – ozvena v lese: 

S deťmi vedieme rozhovor o spevavých vtákoch, ktoré majú vyvinutý špeciálny orgán 

slúžiaci na spev, ktorý má podobnú funkciu ako naše hlasivky. Žijú prevažne na okraji 

lesov, kde často počuť ich vtáčí koncert. Medzi spevavé vtáky žijúce u nás patrí napríklad: 

ďateľ, sýkorka, slávik, pinka, stehlík a ďalší. (Ak máme k dispozícii obrázky spevavých 

vtákov, spoločne si ich s deťmi pozrieme.) 

Zahráme sa hru na ozvenu. Vytvoríme dvojice – ten kto sa pýta a ten kto odpovedá tým 

istým popevkom. Ostatné deti im robia ozvenu. Vyzveme deti, aby najprv predviedli, ako 

sa ozvena tvorí, pozornosť detí upriamime aj na dynamiku (decrescendo) pri ozvene – 

postupné zoslabovanie. 
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OZVENA

A ko- sa vo láš?- A ko- sa vo láš?-

OZVENA

Ja sa vo lám- ku kuč- ka.- Ja sa vo lám- ku kuč- ka.-

OZVENA

Čo ra da- ro bíš?- Čo ra da- ro bíš?-

8

OZVENA

Ra da- si spie vam.- Ra da- si spie vam.-

 

 

 

 

 

Rytmický zápis a text: P. Schneiderová

 

 

 

         

             

         

         
 

 

3. počúvanie skladby: 

Pohybová improvizácia: Let vtáčika 

Pri tomto počúvaní skladby sa deti pohybujú voľne vo vymedzenom priestore triedy, 

znázorňujú lietajúceho vtáčika. Pohybom tela reagujú na klesajúcu a stúpajúcu melódiu 

skladby. Zo stoja prechádzajú do mierneho predklonu a späť. Na mieste, kde sa deťom 

bude zdať, že vtáčik spieva, trilkuje, náhle zmenia smer. Upozorníme ich na to, že vtáky do 

seba nevrážajú, ale opatrne sa jeden druhému vyhnú. 

Rozhovor: 

Po tejto pohybovej improvizácii vedieme s deťmi rozhovor. Ako sa cítili v role vtáčika? 

Nechceli by ste si to nachvíľu s tým vtáčikom vymeniť? Aká je nálada v skladbe? Ako sa 

vtáčik cíti? Kde asi letí? Čo to znamená, keď niekto povie, že sa cíti voľný alebo slobodný 

ako vták? Aj skladba navodzuje pocity voľnosti, slobody. Čo je to sloboda? 

/Samostatnosť, nezávislosť, zodpovednosť, neznamená to, že si každý môže robiť čo chce 

.../ Čo je opakom slobody? /Kontrola, trest, otroctvo, režim, závislosť, .../ Kedy sa cítite 

slobodní ako vtáčik v skladbe a kedy naopak? 

Život pastierov: 

V básni o flaute vystupoval pastierik. S deťmi vedieme rozhovor o tom, kto je pastier (tiež 

sa mu hovorí aj valach), ako vyzerá (zameriame sa na jeho odev – na hlave širák, ľanová 
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košeľa, opasok, nohavice, na nohách krpce, cez plece kapsu), čo robí (pasie ovce alebo iné 

hospodárske zvieratá), kde žije (žije v kolibe na horských pasienkoch, spoločníka mu robí 

pes, ktorý mu pomáha pri strážení oviec). Žijú pastieri aj dnes? O pastieroch môžeme 

povedať, že zachovávajú dedičstvo našich predkov. Na spôsobe ich obliekania a celkového 

spôsobu života môžeme vidieť, ako žili naši prastarí rodičia, ale aj v akých podmienkach 

a prostredí vyrastali deti. (Porovnávame životy dnešných detí a detí v minulosti, ako trávili 

voľný čas. Deti vyjadrujú svoje názory. Ich pozornosť upriamime na detské ľudové hry, 

ktoré si deti vymýšľali aj samé. Ako súčasné deti trávia svoj voľný čas? Spoločným 

rozhovorom zistíme, že ľudia v minulosti žili viac v spätosti s prírodou, vedeli si sami 

zhotoviť hračku, hudobný nástroj, vymyslieť pesničku, hru, viac sa stretávali, spievali si. 

S deťmi uvažujeme o tom, v ktorom období by chceli žiť, či v súčasnosti alebo v období 

našich prastarých rodičov bez elektriny, vodovodného kohútika, moderného farebného 

oblečenia. Aké hry, ktoré sa tradujú dodnes by sa mohli deti hrať na lúke? /Na slepú babu; 

Číčence, číčence; Na sluhu; O reťaz, o reťaz; Šijeme vrecia, šijeme; Zlatá brána./ 

 

O Maťkovi a Kubkovi: 

U: Deti, poznáte nejakú rozprávku o pastieroch, o salaši? (Deti odpovedajú individuálne.) 

Veľmi známe sú príbehy o dvoch dobrákoch pastieroch Maťkovi a Kubkovi, ktorí zažívajú 

rôzne príhody pri pasení oviec. V minulosti hovorili pastieri flaute píšťalka a inak tomu nie 

je ani v jednom z ich príbehu. Okrem píšťalky mali pastieri v minulosti ešte jeden hudobný 

nástroj, ktorý bol súčasťou ich kultúry. O aký ľudový hudobný nástroj ide sa možno 

z príbehu dozvieme. Prečítame si z neho krátky úryvok. Zároveň si všímajte, akým jazykom 

Maťko s Kubkom rozprávajú. (Neznáme alebo zastarané slová vysvetľujeme hneď po ich 

prečítaní.) Počúvajte: 

Čítanie spojené so spevom ľudových piesní: 

Úryvok z príbehu Ako Kubko s Maťkom hrali na fujare, sme upravili tak, aby sme si 

zaspievali a pripomenuli ľudové piesne, ktoré deti poznajú z predchádzajúcich ročníkov 

a samozrejme aj z tretieho ročníka. Učiteľ si upravuje dialógy pastierov podľa toho, aké 

ľudové piesne jeho žiaci poznajú a aké sa doteraz naučili na hodinách hudobnej výchovy. 

Spev spojíme s hrou na tele alebo so sprievodom detských rytmických hudobných 

nástrojov. 

Upravený úryvok z príbehu (Grznárová, 1977, s. 37): 

 Vystrel sa Kubko pri pasení do trávy, podoprel dlaňou bradu a tak sa zahútal, čo ani 

nezbadal, že mu ovca pierko za širákom (plstený klobúk) žerie. 
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- Nad čím toľme (toľko) hútaš? – dobiedza Maťko. 

- Smutno mi. Muziky by nám načim (treba) ... 

Vystrel teda Maťko žabykláč (vreckový nožík), vytĺkol vŕbovú píšťalku a skúšal na 

nej nôtu zapískať. Ale sa mu akosi neveľmi darilo. 

- Nože, tú o tých spievankách ... – ponúka Kubko. 

Maťko dúchne, ale razom stratí nôtu. 

- Radšej inú, tá je veľmi dlhá, - vyhovára sa. 

U: Akú pieseň má Kubko na mysli? (Spievanky, spievanky.) Spoločne si ju zaspievajme.  

 Kubko vyberá ďalej. 

- Tak skús tú o tom lejaku ... 

- Vari chceš, aby sa nám rozpršalo? – ošíva sa (vrtí sa) Maťko, keď mu nejde. 

U: Akú pieseň má Kubko namysli tentoraz? (Prší, prší.) Zaspievajme si ju. 

 Kubko ponúka ďalšiu pesničku. 

- No, tak skús o tej spadnutej peci ... 

- Už som zabudol ... 

U: Aká pieseň to bude tentoraz? (Pec nám spadla.) Skúsme si ju zaspievať. 

- Ešte skús tú o tej krásnej dievčine, ktorá pásla húsky, - zamyslel sa Kubko. 

- Radšej inú, tá je veľmi smutná, - vyhovára sa Maťko. 

U: O akú pieseň ide? (Krásna, krásna.) Naozaj je smutná? Zaspievajme si ju spolu. 

- Tak hraj, akú vieš! – stráca trpezlivosť Kubko. 

Nuž, hral by Maťko, hral, ale akosi sa mu dnes naschvál nedarí. 

- Nieže tak, Maťko, - rečie Kubko. – Poriadnej muziky nám treba. 

- Píšťalka je krátka, vykrúca sa Maťko. – Nevystačí na celú nôtu. 

- Poď, vystrúhajme si iný inštrument (hudobný nástroj), - dvíha sa Kubko. – 

A poriadny, aby sa doňho veľa pesničiek popratalo. 

Zoťali poriadny kmeň, zavolali do doliny varúúúj a spustili sa na ňom po zráze, sediac 

obkročmo. Potom drevo otesávali a hĺbili, až sa im z kečiek parilo a pot sa z nich lial. Ešte 

dierky vysekali a inštrument bol hotový. 

 

U: Maťko a Kubko nám pripomenuli ľudové piesne. Ide o piesne, ktoré nemajú presne 

uvedeného autora. Kto ich potom vymyslel? Ako to bolo? (Ľudová pieseň nemá známeho 

autora. Vytvoril ju teda neznámy autor alebo kolektív autorov pri nejakej spoločnej 

činnosti, práci. Ľudová pieseň svojím obsahom a melódiou vyjadruje city, nálady, 

myšlienky a túžby ľudí.) 
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U: Našim valachom sa píšťalka zdala prikrátka, aby sa do nej vmestili všetky pesničky, tak 

si vystrúhali iný hudobný nástroj. Tušíte aký? Prezradím vám, že tento drevený hudobný 

nástroj je naozaj dlhší ako píšťalka, môže byť dlhý 150 až 180 centimetrov. Patrí ku 

skvostom slovenského ľudového umenia a pastieri ho používali pri rôznych príležitostiach. 

Používal sa aj ako signálny komunikačný nástroj. 

Aby si deti vedeli predstaviť aká dlhá je fujara, predvedieme si to na dvoch špagátoch, 

ktoré natiahneme a položíme na koberec. Jeden špagát má dĺžku 150 a druhý 180 

centimetrov, podobne ako fujara. Deti si môžu ľahnúť na koberec vedľa špagátov, a tak si 

lepšie predstaviť dĺžku hudobného nástroja. Ak by sa deťom náhodou nepodarilo uhádnuť, 

že ide o fujaru, pripomenieme im, že tento hudobný nástroj bol aj medzi nástrojmi pri ich 

triedení do skupín a ukážeme im ju na obrázku. 

 

4. počúvanie skladby: 

Grafické znázornenie melódie: 

Pri tomto počúvaní skladby budú deti pracovať v skupinách. Každá zo skupín bude mať 

pred sebou papier alebo výkres formátu A1, na ktorom budú pracovať všetci členovia 

skupiny. Graficky podľa počutej skladby znázorňujú let vtáčika, pohyblivosť melódie. 

Vedieme deti aj k tomu, aby si vybrali aj farbu, ktorá sa im hodí k tejto skladbe. Na 

výkresoch nám vzniknú zaujímavé obrazce. Čo nám pripomínajú? 

Komunikácia v minulosti a dnes: 

V tejto aktivite vedieme s deťmi rozhovor o tom, ako si ľudia v minulosti posielali správy, 

odkazy, ako sa dohodli na stretnutí, ako sa dozvedeli o tom, čo sa kde deje alebo koná 

nejaká zábava, jarmok. Porovnávame komunikáciu medzi ľuďmi v minulosti a dnes, keď 

máme k dispozícii rôzne prostriedky a vymoženosti modernej techniky. 

Hra: Z očí do očí 

Z predchádzajúceho rozhovoru nadviažeme na to, že v minulosti sa ľudia viac stretávali 

a rozprávali sa tvárou v tvár. Deti sedia v kruhu. Vytvoríme dvojice. Keď začne znieť 

skladba Flauta, deti sa snažia pozerať sa partnerovi do očí a neprerušiť zrakový kontakt. 

Ak skladbu náhle zastavíme, otočia sa opačnú stranu k susedovi a opäť sa snažia 

neprerušiť zrakový kontakt. 

Obmena: 

Deti sa počas znejúcej skladby pohybujú voľne vo vymedzenom priestore triedy, pohybom 

znázorňujú lietajúceho vtáčika, teda pohyblivosť melódie a ak hudba prestane znieť, snažia 
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sa nájsť niekoho, s kým nadviažu zrakový kontakt. V tejto polohe, postoji chvíľu vydržíme 

a ak opäť začne znieť známa melódia, v znázorňovaní letu vtáčika pokračujú ďalej. 

Hádaj, na akom hudobnom nástroji hrám: 

Vytvoríme dvojice. Jeden z dvojice predvádza pohybom a postojom rúk pri tele hru na 

priečnej alebo na zobcovej flaute. Druhý z dvojice stojí oproti nemu so zatvorenými očami 

a hmatom sa snaží zistiť, na akej flaute spolužiak hrá. 

 

Záverečné počúvanie spojené s kreslením: 

Deti sedia na svojich miestach v lavici. Každý dostane čierno-biely obrázok zobcovej 

alebo priečnej flauty a ich úlohou bude vyfarbiť, dotvoriť, dokresliť na flautu niečo, čím by 

sme ju vylepšili, alebo aby deti viac zaujala, na čo iné ako na hranie by sa flauta mohla 

používať. Potom nasleduje prezentácia prác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


