
NA ÚVOD 

 

Piesne vo vysokoškolskej učebnici sú určené študentom pripravujúcim 

sa na učiteľské povolanie v podmienkach hudobnej edukácie detí mladšieho 

školského veku. Nasledujúci didaktický materiál sa prirodzene kreoval v priebehu 

rokov 2012 – 2017 v rámci voliteľného vyučovacieho predmetu Hudobno–

dramatické činnosti na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. 

Chcem sa preto v tomto úvode poďakovať aj všetkým študentom Pedagogickej 

fakulty PU v Prešove, ktorí absolvovali tento voliteľný predmet a prispeli tak 

svojimi nápadmi a pedagogickou tvorivosťou k nasledujúcej podobe 

vysokoškolskej učebnice. 

Výber piesní v tomto učebnom texte bol zostavovaný  predovšetkým 

s ohľadom na vek dieťaťa mladšieho školského veku. Jednotlivé piesne ponúkajú 

okrem možnosti ich speváckej interpretácie aj príležitosť na hudobno-dramatické 

vyjadrenie charakteru a špecifického obsahu textu. Hlavným zámerom zostavenia 

spevníka je stimulácia speváckych činností detí mladšieho školského veku 

a prepojenie tejto východiskovej hudobnej aktivity s hudobno-dramatickými 

aktivitami. Obe uvádzané aktivity majú byť vhodnou a želanou podporou pre 

prirodzené vzájomné splynutie v podobe tzv. „hudobno-dramatickej etudy“, 

v ktorej nedominuje žiadna z uvádzaných aktivít a prejaví sa ako celok, ako „malé 

detské hudobné divadlo“.  Takáto realizácia piesní nášho spevníka môže byť 

neskôr vhodným východiskom pre ďalšie náročnejšie  hudobno-dramatické 

prejavy v prezentácii a inscenovaní rôznych hudobno-dramatických príbehov, 

hudobných rozprávok alebo iných detských scénických hudobných podôb. 

Pri výbere piesní sme siahli vo väčšej miere po inonárodných detských 

piesňach vhodných pre uvádzanú vekovú kategóriu. Deti takto môžu spoznať aj 

doposiaľ u nás menej známe piesne a rozšíriť svoje špecifické poznanie aj o iné 

piesne, aké poznajú z učebníc, či rôznych iných spevníkov a zbierok detských 

piesní. Vzhľadom na skutočnosť, že originálne texty k týmto inonárodným 

piesňam sú v rôznych jazykoch, ponúkame ich v tejto publikácii v podobe 

prebásnených slovenských textov. Je to zároveň príležitosť pre učiteľov a žiakov 
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na tomto základe objavovať vhodné slovenské detské umelé a ľudové piesne, ktoré 

by bolo možné podobne hudobno-dramaticky interpretovať ako piesne z tohto 

spevníka. V tejto publikácii ponúkame aj niekoľko slovenských ľudových piesní 

so špecifickým zacielením na región východného Slovenska, v ktorom má svoju 

pôsobnosť Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 

Piesne v spevníku nie sú zoradené podľa abecedného názvu, ale podľa 

technickej a prednesovej náročnosti pri ich speváckej interpretácii. V tejto 

súvislosti sme zvolili postup od jednoduchšieho k zložitejšiemu. Všetky piesne 

majú pre potrebu tvorby harmonického sprievodu  v rámci notového zápisu 

vyznačené aj gitarové akordy, ktoré tvoria základný  rámec pre harmonizáciu 

inštrumentálneho sprievodu. Môžu byť samozrejme doplnené bohatším 

harmonickým sprievodom podľa individuálneho cítenia sprevádzajúceho. 

Každá z piesní spevníka obsahuje námety na hudobno-dramatické 

stvárnenie. Aj tieto metodické námety tvoria iba východiskový rámec a budem 

veľmi rád, ak budú vlastnou tvorivosťou učiteľov a žiakov obmieňané a dopĺňané 

o nové a nové návrhy na hudobno-dramatické vyjadrenia.  

Do tvorivých hudobno-dramatických aktivít prostredníctvom piesní 

tejto vysokoškolskej učebnice želáme vysokoškolským študentom pripravujúcim 

sa na učiteľské povolanie, učiteľom a v neposlednom rade žiakom na prvom 

stupni základnej školy veľa príjemných chvíľ, zážitkov       a tvorivých nápadov.   

 

Daniel Šimčík, Prešov, jún 2018. 
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