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ŠKOLA: ZUŠ Zity Strnadovej-Parakovej, 965 01 Žiar nad Hronom 

ROČNÍK: 5. ročník, 1. stupeň základného štúdia 

PREDMET: Hra na gitare 

VYUČUJÚCI: Veronika Borská 

DÁTUM: 6.11.2012 

ČAS: 15:00 - 15:45 

TÉMA: Johan Sebastian Bach -  Bourree 

CIEĽ VYUČOVACEJ HODINY:  

Cieľom tejto hodiny bolo oboznámiť žiaka s novou skladbou, spoločne si prejsť prvú polovicu 

skladby a zaznačenie najvyhovujúcejších polôh a prstokladov. 

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVACEJ HODINY: 

15:00 -15:05 

Príchod žiaka, odovzdanie žiackej knižky, vybalenie nástroja a následné ladenie. 

15:05 - 15:20 

Rozohrávanie. Na rozohranie sme použili kolotoč stupníc, legáta a rôzne cvičenia pre pravú ruku.  

Všetky cvičenia sme hrali s metronómom. 
15:20 - 15:30 

V tejto fáze hodiny sme so žiakom prešli látku minulej hodiny. Prehral skladbu a poukázal na jeden 

prstoklad, ktorý mu nevyhovoval tak sme spoločne prišli na lepšie riešenie a zaznačili ho do 

žiakových nôt. 

15:30 -15:45 

V tejto fáze prišla na rad nová skladba od Johanna Sebastiana Bacha – Bourree. Začali sme tým, že 

som danú skladbu žiakovi zahral celú. Potom sme so žiakom prešli prvú polku skladby spolu 

podrobne a pomaly. Zaznačovali sme do žiakových nôt také prstoklady, ktoré žiakovi najviac 

vyhovovali a niektoré aj také, ktoré sú v tej skladbe roky zaužívané. Žiak, po ich zvládnutí, je 

schopný chytať ťažšie hmaty a slabšie prsty, ktoré prirodzene až tak často nepoužíva, zosilnejú. 

Keď sme si prešli prvú polku skladby, išli sme od znova s tým, že sme používali zaznačené 

prstoklady a snažili sa to hrať trošku súvislejšie v pomalom tempe. Žiak dostal za úlohu nacvičiť 

prvú polku skladby s danými prstokladmi, s metronómom v pomalom tempe a skladbu z minulej 

hodiny dostať do stredného tempa a vycvičiť prstoklad, ktorý sme zmenili. 

 

VYUČOVACIE METÓDY: 

-  Monológ - používal som ho pri vysvetľovaní učiva a zadávaní úloh. 

- Dialóg - používal sa hlavne pri vyberaní prstokladov, rôznych technických problémoch a pri 

prechádzaní si minulých úloh. 

- Aktivizačné metódy 

 

UČEBNÉ POMȎCKY A DIDAKTICKÁ TECHNIKA: 

Gitara, notový materiál, podnožka, stojan na noty, ceruzka, metronóm  

 

DIDAKTICKÉ ZÁSADY: 

Zásada primeranosti – všetky technické obtiažnosti skladby a terminológia boli svojou náročnosťou 

primerané žiakovmu veku, rozumovej úrovni a aj fyzickým schopnostiam 

Zásada aktivity – žiak sám navrhol niekoľko prstokladov a výrazových prostriedkov pre dané 

momenty skladby. 

Zásada trvácnosti – je dosiahnutá systematickou prácou a dôslednou fixáciou a precvičovaním 

problematických miest na hodine s vyučujúcim. Pre lepšie zapamätanie sa zapisujú poznámky alebo 

značky ako prstoklady rúk, dynamika a pod. priamo do notových materiálov. 

Zásada názornosti – názornými ukážkami som žiakovi ukázal ako skladbu interpretovať a tiež ako 

vycvičovať technicky náročnejšie miesta. 
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ŠKOLA: ZUŠ Zity Strnadovej-Parakovej, 965 01 Žiar nad Hronom 

ROČNÍK: 5. ročník, 1. stupeň základného štúdia 

PREDMET: Hra na gitare 

VYUČUJÚCI: Veronika Borská 

DÁTUM: 8.11.2012 

ČAS: 15:00 - 15:45 

TÉMA: Johan Sebastian Bach -  Bourree, prejdenie si zadaných úloh a druhej polovice skladby 

 

CIEĽ VYUČOVACEJ HODINY:  

Cieľom tejto hodiny bolo prehrať si zadané úlohy a spoločne si prejsť prvú polovicu skladby. 

Hodinu sprevádzalo zaznačovanie najvyhovujúcejších polôh a prstokladov. 

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVACEJ HODINY: 

15:00 -15:05 

Príchod žiaka, odovzdanie žiackej knižky, vybalenie nástroja a následné ladenie. Viedli sme dialóg 

o tom ako sa darilo s úlohami. 
15:05 - 15:20 

Rozohrávanie. Na rozohranie sme použili to čo vždy- kolotoč stupníc, legáta a rôzne cvičenia pre 

pravú ruku. 

15:20 - 15:30 

Keď bol žiak rozohraný, začali sme s úlohami. Prehral obidve skladby s danými prstokladmi 

a tempom. 

15:30 -15:45 

Posledná fáza hodiny bola určená na druhú polovicu skladby. Ešte raz som to žiakovi celé prehral 

a potom sme začali pracovať. Išli sme hmat po hmate a zapisovali vhodné prstoklady do žiakových 

nôt. Prešli sme si to takto až dokonca a potom sme to znova od polovice zopakovali. Žiak dostal na 

úlohu nacvičiť aj druhú polovicu skladby a spolu s predchádzajúcou skladbou.   

 

VYUČOVACIE METÓDY: 

- Monológ - používal som ho pri vysvetľovaní učiva a zadávaní úloh. 

- Dialóg - používal sa hlavne pri vyberaní prstokladov, rôznych technických problémoch a pri 

prechádzaní si minulých úloh. 

- aktivizačné metódy 

 

UČEBNÉ POMȎCKY A DIDAKTICKÁ TECHNIKA: 

Gitara, notový materiál, podnožka, stojan na noty, ceruzka 

 

DIDAKTICKÉ ZÁSADY: 
Zásada primeranosti – všetky technické obtiažnosti skladby a terminológia boli svojou náročnosťou 

primerané žiakovmu veku, rozumovej úrovni a aj fyzickým schopnostiam. 

Zásada aktivity – žiak sám navrhol niekoľko prstokladov a výrazových prostriedkov pre dané 

momenty skladby 

Zásada trvácnosti – je dosiahnutá systematickou prácou a dôslednou fixáciou a precvičovaním 

problematických miest na hodine s vyučujúcim. Pre lepšie zapamätanie sa zapisujú poznámky alebo 

značky ako prstoklady rúk, dynamika a pod., priamo do notových materiálov. 

Zásada názornosti – názornými ukážkami som žiakovi ukázal ako skladbu interpretovať a tak isto 

ako vycvičovať technicky náročnejšie miesta. 
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ŠKOLA: ZUŠ Zity Strnadovej-Parakovej, 965 01 Žiar nad Hronom 

ROČNÍK: 5. ročník, 1. stupeň základného štúdia 

PREDMET: Hra na gitare 

VYUČUJÚCI: Veronika Borská 

DÁTUM: 13.11.2012 

ČAS: 15:00 - 15:45 

TÉMA: Johan Sebastian Bach -  Bourree, prejdenie si zadaných úloh a dostávanie skladby do 

finálnej podoby 

CIEĽ VYUČOVACEJ HODINY:  

Cieľom tejto hodiny bolo prehrať si zadané úlohy a spoločne si prejsť celú skladbu a zaznačiť 

výrazové prostriedky. 

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVACEJ HODINY: 

15:00 -15:05 

Príchod žiaka, odovzdanie žiackej knižky, vybalenie nástroja a následné ladenie. Viedli sme dialóg 

o tom ako sa darilo s úlohami. 

15:05 - 15:20 

Rozohrávanie. Na rozohranie sme použili to čo vždy. Kolotoč stupníc, legáta a rôzne cvičenia pre 

pravú ruku. 

15:20 - 15:30 

Po rozohrávaní sme začali s úlohami. Prehral obidve skladby s danými prstokladmi a tempom. 

15:30 -15:45 

Posledná fáza hodiny bola určená na interpretáciu skladby od Johanna Sebastiana Bacha – Bourree. 

Išli sme takt po takte a zaznačovali výrazové prostriedky. Riešili sme dynamiku, farbu, tempá a iné 

výrazové prostriedky. Každý zaznačený moment som mu znázornil. Veľmi dôležité v tejto 

barokovej skladbe je vedenie hlasov, ktoré treba patrične oddeľovať a preto som sa rozhodol, že 

tomu venujem nasledujúcu hodinu a dnes preberiem čisto výrazové prostriedky. 

So žiakom sme si to ešte raz cele prešli v pomalom tempe až kým mu nebol jasný každý moment 

skladby. 

 

VYUČOVACIE METÓDY: 

- Monológ - používal som ho pri vysvetľovaní učiva a zadávaní úloh. 

- Dialóg - používal sa hlavne pri vyberaní prstokladov, rôznych technických problémoch a pri 

prechádzaní si minulých úloh. 

- Aktivizačné metódy 

 

UČEBNÉ POMȎCKY A DIDAKTICKÁ TECHNIKA: 

Gitara, notový materiál, podnožka, stojan na noty, ceruzka 

 

 

DIDAKTICKÉ ZÁSADY: 

Zásada primeranosti – všetky technické obtiažnosti skladby a terminológia boli svojou náročnosťou 

primerané žiakovmu veku, rozumovej úrovni a aj fyzickým schopnostiam. 

Zásada aktivity – žiak sám navrhol niekoľko prstokladov a výrazových prostriedkov pre dané 

momenty skladby. 

Zásada trvácnosti – je dosiahnutá systematickou prácou a dôslednou fixáciou a precvičovaním 

problematických miest na hodine s vyučujúcim. Pre lepšie zapamätanie sa zapisujú poznámky alebo 

značky ako prstoklady rúk, dynamika a pod., priamo do notových materiálov. 
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Zásada názornosti – názornými ukážkami som žiakovi ukázal ako skladbu interpretovať a tak isto 

ako vycvičovať technicky náročnejšie miesta. 

 

 

ŠKOLA: ZUŠ Zity Strnadovej-Parakovej, 965 01 Žiar nad Hronom 

ROČNÍK: 5. ročník, 1. stupeň základného štúdia 

PREDMET: Hra na gitare 

VYUČUJÚCI: Veronika Borská 

DÁTUM: 15.11.2012 

ČAS: 15:00 - 15:45 

TÉMA: Johan Sebastian Bach -  Bourree, vedenie hlasov 

CIEĽ VYUČOVACEJ HODINY:  

Cieľom tejto hodiny bolo prehrať si zadané úlohy a pracovať na dodržaní línie hlasov v skladbe od 

Johanna Sebastiana Bacha  - Bourree 

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVACEJ HODINY: 

15:00 -15:05 
Príchod žiaka, odovzdanie žiackej knižky, vybalenie nástroja a nasledné ladenie. Viedli sme dialóg 

o tom ako sa darilo s úlohami. 

15:05 - 15:20 

Rozohrávanie. Na rozohranie sme použili to čo vždy- kolotoč stupníc, legáta a rôzne cvičenia pre 

pravú ruku. 

15:20 - 15:30 

Po rozohrávaní sme začali s úlohami. Prehral obidve skladby s danými prstokladmi, tempom 

a výrazovými prostriedkami 

15:30 -15:45 

Začal som tým, že som žiakovi stručne vysvetlil čo je to kontrapunkt a dvojhlas. Potom som mu 

názorne prehral skladbu a dodržiaval som línie hlasov tak, aby zneli ako kebyže každý hlas hra iný 

nástroj. Vysvetlil som mu základný princíp – keď hlas stúpa, stúpa aj dynamika a naopak, keď hlas 

klesá, klesá aj dynamika. Zapísal som mu do nôt dynamiku rozličných hlasov. Spoločne sme to 

začali prechádzať. Je to celkom náročné na pravú ruku, kde musíte hrať jeden prst hlasnejšie ako 

druhý a vzápätí naopak. Pochopiteľne to žiakovi ešte veľmi nešlo, ale dôležité je, že pochopil ako 

má doma pracovať. Na konci hodiny som sa ešte raz uistil, či všetkému rozumie. 

 

VYUČOVACIE METÓDY: 

- Monológ - používali sme ho pri vysvetľovaní učiva a zadávaní úloh. 

- Dialóg - používal sa hlavne pri vyberaní prstokladov, rôznych technických problémoch a pri 

prechádzaní si minulých úloh. 

- aktivizačné metódy 

 

UČEBNÉ POMȎCKY A DIDAKTICKÁ TECHNIKA: 

Gitara, notový materiál, podnožka, stojan na noty, ceruzka 

 

DIDAKTICKÉ ZÁSADY: 

Zásada primeranosti – všetky technické obtiažnosti skladby a terminológia boli svojou náročnosťou 

primerané žiakovmu veku, rozumovej úrovni a aj fyzickým schopnostiam. 

Zásada aktivity – žiak sám navrhol niekoľko prstokladov a výrazových prostriedkov pre dané 

momenty skladby. 

Zásada trvácnosti – je dosiahnutá systematickou prácou a dôslednou fixáciou a precvičovaním 

problematických miest na hodine s vyučujúcim. Pre lepšie zapamätanie sa zapisujú poznámky, 

alebo značky ako prstoklady rúk dynamika a pod., priamo do notových materiálov. 
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Zásada názornosti – názornými ukážkami som žiakovi ukázal ako skladbu interpretovať a tak isto 

ako vycvičovať technicky náročnejšie miesta. 

 

 

 

ŠKOLA: ZUŠ Zity Strnadovej-Parakovej, 965 01 Žiar nad Hronom 

ROČNÍK: 5. ročník, 1. stupeň základného štúdia 

PREDMET: Hra na gitare 

VYUČUJÚCI: Veronika Borská 

DÁTUM: 20.11.2012 

ČAS: 15:00 - 15:45 

TÉMA: Johan Sebastian Bach -  Bourree, finálna verzia skladby  

 

CIEĽ VYUČOVACEJ HODINY:  

Cieľom tejto hodiny bolo prehrať si starú skladbu a potom interpretovať Johanna Sebastiana Bacha 

- Bourree 

 

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVACEJ HODINY: 

15:00 -15:05 

Príchod žiaka, odovzdanie žiackej knižky, vybalenie nástroja a následné ladenie. Viedli sme dialóg 

o tom ako sa darilo s úlohami. 

15:05 - 15:20 

Rozohrávanie. Na rozohranie sme použili to čo vždy. Kolotoč stupníc, legáta a rôzne cvičenia pre 

pravú ruku. 

15:20 - 15:30 

Po rozohrávaní sme začali s úlohami. Prehrali sme si starú skladbu, ktorá už bola vo finálnej verzii 

a veľmi dobre nacvičená. 

15:30 -15:45 

V Poslednej fáze hodiny sme sa pustili na Bourree. Žiak celú skladbu prehral. Používal všetky 

prstoklady, ktoré sme si zaznačili, všetky výrazové prostriedky a tak isto vedenie hlasov, ktoré ešte 

nebolo úplne nacvičené. Po skončení skladby sám priznal, že mu to vedenie hlasov robí ešte trošku 

problém. Tak zvyšok hodiny sme strávili tým, že sme to vycvičovali priamo tam. Snažil som sa mu 

čo najlepšie vysvetliť ako to robím ja. Za tých desať minút, čo sme to skúšali sa veľmi zlepšil. 

 

 

VYUČOVACIE METÓDY: 

- Monológ - používali sme ho pri vysvetľovaní učiva a zadávaní úloh. 

- Dialóg - používal sa hlavne pri vyberaní prstokladov, rôznych technických problémoch a pri 

prechádzaní si minulých úloh. 

- aktivizačné metódy 

 

UČEBNÉ POMȎCKY A DIDAKTICKÁ TECHNIKA: 

Gitara, notový materiál, podnožka, stojan na noty, ceruzka 

 

DIDAKTICKÉ ZÁSADY: 
Zásada primeranosti – všetky technické obtiažnosti skladby a terminológia boli svojou náročnosťou 

primerané žiakovmu veku, rozumovej úrovni a aj fyzickým schopnostiam. 

Zásada aktivity – žiak sám navrhol niekoľko prstokladov a výrazových prostriedkov pre dané 

momenty skladby 
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Zásada trvácnosti – je dosiahnutá systematickou prácou a dôslednou fixáciou a precvičovaním 

problematických miest na hodine s vyučujúcim. Pre lepšie zapamätanie sa zapisujú poznámky, 

alebo značky ako prstoklady rúk dynamika a pod., priamo do notových materiálov. 

Zásada názornosti – názornými ukážkami som žiakovi ukázal ako skladbu interpretovať a tak isto 

ako vycvičovať technicky náročnejšie miesta. 

 

 

ŠKOLA: ZUŠ Zity Strnadovej-Parakovej, 965 01 Žiar nad Hronom 

ROČNÍK: 6. Ročník, 1. stupeň základného štúdia 

PREDMET: Hra na gitare 

VYUČUJÚCI: Veronika Borská 

DÁTUM: 21.11.2012 

ČAS: 14:00 - 14:45 

TÉMA: nová skladba Johann Sebastian Bach – Preludium d mol, skladba z minulej hodiny 

Francisco Tarrega - Lagríma 

 

CIEĽ VYUČOVACEJ HODINY:  

Cieľom tejto hodiny bolo nahodiť novú skladbu a pomaly stavať program na februárový koncert. 

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVACEJ HODINY: 

14:00 -14:05 

Príchod žiačky, odovzdanie žiackej knižky pani učiteľke, vybalenie nástroja a následné ladenie.  

14:05 - 14:20 

Fáza rozohrávania. Pani učiteľka tak isto preferuje rozohrávanie na stupniciach a rôznych 

technických cvičeniach (vkladanie, staccato...) pre pravú ruku. 

14:20 - 14:30 

V tejto časti hodiny si prešli látku minulej hodiny, čo bola konkrétne skladba od autora F.Tarregu – 

Lagríma. Zatiaľ prebrali len prvú polku a dohodli sa, že si žiačka skúsi doma prejsť druhú a potom 

to dostanú do tempa. 

14:30 -14:45 

V poslednej fáze hodiny žiačke vysvetlila, že musia zvládnuť nacvičiť program na februárový 

koncert, ktorý je venovaný Johannovy Sebastianovi Bachovi, preto zvolila skladbu „Prelúdium d 

mol“. Žiačke dala prefotené noty a skladbu jej celú zahrala. Skladba je dosť rozsiahla a náročná, 

preto veľmi pomaly prešli prvú stranu skladby. Zaznačili najvhodnejšie prstoklady a žiačka dostala 

na úlohu nacvičiť prvú stranu v pomalom tempe. 

 

VYUČOVACIE METÓDY: 

- Monológ - používali sme ho pri vysvetľovaní učiva a zadávaní úloh. 

- Dialóg - používal sa hlavne pri vyberaní prstokladov, rôznych technických problémoch a pri 

prechádzaní si minulých úloh. 

- Aktivizačné metódy 

 

 

UČEBNÉ POMȎCKY A DIDAKTICKÁ TECHNIKA: 

Gitara, notový materiál, podnožka, stojan na noty, ceruzka 

 

DIDAKTICKÉ ZÁSADY: 
Zásada primeranosti – všetky technické obtiažnosti skladby a terminológia boli svojou náročnosťou 

primerané žiakovmu veku, rozumovej úrovni a aj fyzickým schopnostiam. 

Zásada aktivity – žiak sám navrhol niekoľko prstokladov a výrazových prostriedkov pre dané 

momenty skladby. 
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Zásada trvácnosti – je dosiahnutá systematickou prácou a dôslednou fixáciou a precvičovaním 

problematických miest na hodine s vyučujúcim. Pre lepšie zapamätanie sa zapisujú poznámky alebo 

značky ako prstoklady rúk, dynamika a pod., priamo do notových materiálov. 

Zásada názornosti – názornými ukážkami pani učiteľka žiačke predvádzala  ako skladbu 

interpretovať a tak isto ako vycvičovať technicky náročnejšie miesta. 

 

 

 

ŠKOLA: ZUŠ Zity Strnadovej-Parakovej, 965 01 Žiar nad Hronom 

ROČNÍK: 6. Ročník, 1. stupeň základného štúdia 

PREDMET: Hra na gitare 

VYUČUJÚCI: Veronika Borská 

DÁTUM: 23.11.2012 

ČAS: 14:00 - 14:45 

TÉMA:  skladba Johann Sebastian Bach – Preludium d mol pokračovanie, skladba  Francisco 

Tarrega – Lagríma vycvičovanie 

CIEĽ VYUČOVACEJ HODINY:  

Cieľom tejto hodiny bolo pokračovať v prelúdiu  a prehranie si zadaných úloh. 

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVACEJ HODINY: 

14:00 -14:05 

Príchod žiačky, odovzdanie žiackej knižky pani učiteľke, vybalenie nástroja a následné ladenie. 

Malý dialóg o tom ako sa žiačka má a ako sa jej darí v škole. 

14:05 - 14:20 

Fáza rozohrávania. Ako vždy, rozohrávali sa na stupniciach a rôznych technických cvičeniach 

(vkladanie, staccato...) pre pravú ruku. 

14:20 - 14:30 

V tejto časti hodiny si prešli látku minulej hodiny - skladba od autora F.Tarregu – Lagríma. Žiačka 

mala za úlohu prejsť si druhú polovicu tejto krátkej skladby sama doma. Skladbu prehrala 

a v druhej polovici mala pár rytmických chýb. Pani učiteľka chyby zaznačila a vysvetlila jej ako to 

ma byť správne a hneď na to jej to aj znázornila na vlastnej gitare. Žiacka dostala na úlohu opraviť 

chyby a pomaly dostávať skladbu do finálneho tempa. 

14:30 -14:45 

Posledná fáza hodiny bola venovaná prelúdiu. Žiačka mala na úlohu nacvičiť si prvú stranu, ktorú 

s pani učiteľkou na minulej hodine vypracovali. Keď prvú stranu dohrala, pani učiteľka jej 

pripomenula jeden prstoklad, na ktorý zabudla a hrala menej vhodný. Potom sa pustili na druhú 

stranu. Vypracovali prstoklady a spoločne si ju celú prešli dvakrát, aby si bola teraz pani učiteľka 

istá, že žiačka pochopila všetko správne. 

Žiacka dostala za úlohu naďalej cvičiť prvú stranu plus nacvičiť aj novú druhú stranu. 

 

VYUČOVACIE METÓDY: 

- Monológ - používali sme ho pri vysvetľovaní učiva a zadávaní úloh. 

- Dialóg - používal sa hlavne pri vyberaní prstokladov, rôznych technických problémoch a pri 

prechádzaní si minulých úloh. 

- aktivizačné metódy 

 

UČEBNÉ POMȎCKY A DIDAKTICKÁ TECHNIKA: 

Gitara, notový materiál, podnožka, stojan na noty, ceruzka 

 

DIDAKTICKÉ ZÁSADY: 



 

8 
 

Zásada primeranosti – všetky technické obtiažnosti skladby a terminológia boli svojou náročnosťou 

primerané žiakovmu veku, rozumovej úrovni a aj fyzickým schopnostiam. 

Zásada aktivity – žiak sám navrhol niekoľko prstokladov a výrazových prostriedkov pre dané 

momenty skladby. 

Zásada trvácnosti – je dosiahnutá systematickou prácou a dôslednou fixáciou a precvičovaním 

problematických miest na hodine s vyučujúcim. Pre lepšie zapamätanie sa zapisujú poznámky, 

alebo značky ako prstoklady rúk, dynamika a pod., priamo do notových materiálov. 

Zásada názornosti – názornými ukážkami pani učiteľka žiačke predvádzala ako skladbu 

interpretovať a tak isto ako vycvičovať technicky náročnejšie miesta. 

 

ŠKOLA: ZUŠ Zity Strnadovej-Parakovej, 965 01 Žiar nad Hronom 

ROČNÍK: 6. ročník, 1. stupeň základného štúdia 

PREDMET: Hra na gitare 

VYUČUJÚCI: Veronika Borská 

DÁTUM: 28.11.2012 

ČAS: 14:00 - 14:45 

TÉMA:  skladba Johann Sebastian Bach – Preludium d mol pokračovanie, skladba  Francisco 

Tarrega – Lagríma vycvičovanie 

CIEĽ VYUČOVACEJ HODINY: Cieľom tejto hodiny bolo pokračovať v prelúdiu  a prehranie si 

zadaných úloh. 

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVACEJ HODINY: 

14:00 -14:05 

Príchod žiačky, odovzdanie žiackej knižky pani učiteľke, vybalenie nástroja a následné ladenie. 

Malý dialóg o tom ako sa žiačka má a ako sa jej darí v škole. 

14:05 - 14:20 

Fáza rozohrávania. Ako vždy, rozohrávali sa na stupniciach a rôznych technických cvičeniach 

(vkladanie, staccato...) pre pravú ruku. 

14:20 - 14:30 

Keď sa žiačka rozohrala prehrali si Lagrímu. Všetky prstoklady a noty boli už tentokrát v poriadku. 

Tak sa pustili na interpretáciu. Pani učiteľka jej predstavila techniku vibráta a techniku dopadu, 

ktoré dopomáhajú na výraze skladby. Technika vkladania je náročná technika. Pani učiteľka jej 

vysvetľovala, že prst v pravej ruke, ktorý hrá daný tón, má po údere na strunu dopadnúť na strunu 

nad ňou. Tón sa tak stáva silnejším a pevnejším. Podrobne jej zaznačila kedy a kde má túto 

techniku použiť. Technika vibráta je ľahká a prirodzená. Žiačka s ním už na hodine nemala žiadny 

problém. 

14:30 -14:45 

Žiačka už bola dosť rozohratá na to, aby sa v tejto fáze hodiny venovali prelúdiu. Prešli si prvé dve 

strany. Bolo vidieť, že to žiačka cvičila. Pani učiteľka ju pochválila. Prepísali jeden prstoklad na 

druhej strane a začali sa venovať tretej strane, ktorá bola vlastne aj posledná. Spolu si prešli všetky 

hmaty a prstoklady. Všetky prstoklady jej pani učiteľka zaznačila do nôt a žiačka mala na úlohu 

doštudovať skladbu až do konca. 

 

VYUČOVACIE METÓDY: 

- Monológ - používali sme ho pri vysvetľovaní učiva a zadávaní úloh. 

- Dialóg - používal sa hlavne pri vyberaní prstokladov, rôznych technických problémoch a pri 

prechádzaní si minulých úloh. 

- aktivizačné metódy 

 

UČEBNÉ POMȎCKY A DIDAKTICKÁ TECHNIKA: 

Gitara, notový materiál, podnožka, stojan na noty, ceruzka 
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DIDAKTICKÉ ZÁSADY: 
Zásada primeranosti – všetky technické obtiažnosti skladby a terminológia boli svojou náročnosťou 

primerané žiakovmu veku, rozumovej úrovni a aj fyzickým schopnostiam. 

Zásada aktivity – žiak sám navrhol niekoľko prstokladov a výrazových prostriedkov pre dané 

momenty skladby. 

Zásada trvácnosti – je dosiahnutá systematickou prácou a dôslednou fixáciou a precvičovaním 

problematických miest na hodine s vyučujúcim. Pre lepšie zapamätanie sa zapisujú poznámky alebo 

značky ako prstoklady rúk, dynamika a pod., priamo do notových materiálov. 

Zásada názornosti – názornými ukážkami pani učiteľka žiačke predvádzala ako skladbu 

interpretovať a tak isto ako vycvičovať technicky náročnejšie miesta. 

ŠKOLA: ZUŠ Zity Strnadovej-Parakovej, 965 01 Žiar nad Hronom 

ROČNÍK: 6. ročník, 1. stupeň základného štúdia 

PREDMET: Hra na gitare 

VYUČUJÚCI: Veronika Borská 

DÁTUM: 30.11.2012 

ČAS: 14:00 - 14:45 

TÉMA:  skladba Johann Sebastian Bach – Preludium d mol vycvičovanie, skladba  Francisco 

Tarrega – Lagríma vycvičovanie 

CIEĽ VYUČOVACEJ HODINY:  

Cieľom tejto hodiny bolo prejsť si obidve skladby a prebrať výrazové prostriedky. 

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVACEJ HODINY: 

14:00 -14:05 

Príchod žiačky, odovzdanie žiackej knižky pani učiteľke, vybalenie nástroja a následné ladenie. 

Malý dialóg o tom ako sa žiačka má a ako sa jej darí v škole. 

14:05 - 14:20 

Fáza rozohrávania. Ako vždy, rozohrávali sa na stupniciach a rôznych technických cvičeniach 

(vkladanie, staccato...) pre pravú ruku. 

14:20 - 14:30 

Pani učiteľka viedla dialóg so žiačkou o tom, ako sa jej darilo s technikami vibráta a dopadu. Žiačka  

zahrala Lagrímu už v tempe. Potom sa pustili do vypracovávania výrazových prostriedkov. Pani 

učiteľka jej znázornila prvú frázu a zaznačila. Potom chcela po žiačke aby to zopakovala. Takto si 

prešli celú skladbu a všetky si zaznačili do nôt. Žiacka dostala na úlohu nacvičiť celú skladbu 

s používaním týchto prostriedkov.  

14:30 -14:45 

V poslednej časti hodiny sa ako vždy venovali prelúdiu. Žiačka začala hrať čo nacvičila, ale po pár 

taktoch prestala a začala znova, pretože zvolila ešte pre ňu neprimerané tempo ( rýchle ). Žiačka bez 

chyby prehrala celú skladbu v pomalom tempe. Tak isto ako v predošlej skladbe začali sa venovať 

výrazu a interpretácii tejto skladby. Technika vibráta sa tu vôbec nepoužíva, ale táto skladba je o to 

viac prísna na presné dodržanie dynamiky, ktorú určujú harmonické stupne a melodická línia. 

Všetky crescendá a decrescendá jej zaznačila do nôt cez celú skladbu. Vyskúšali si to spolu prejsť, 

aby pani učiteľka zistila, či žiačka pochopila, čo po nej chce. Žiačke teda ostalo na úlohu to nacvičiť 

s výrazom a mierne zdvihnúť tempo. 

 

VYUČOVACIE METÓDY: 

- Monológ - používali sme ho pri vysvetľovaní učiva a zadávaní úloh. 

- Dialóg - používal sa hlavne pri vyberaní prstokladov, rôznych technických problémoch a pri 

prechádzaní si minulých úloh. 

- aktivizačné metódy 
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UČEBNÉ POMȎCKY A DIDAKTICKÁ TECHNIKA: 

Gitara, notový materiál, podnožka, stojan na noty, ceruzka 

 

DIDAKTICKÉ ZÁSADY: 
Zásada primeranosti – všetky technické obtiažnosti skladby a terminológia boli svojou náročnosťou 

primerané žiakovmu veku, rozumovej úrovni a aj fyzickým schopnostiam. 

Zásada aktivity – žiak sám navrhol niekoľko prstokladov a výrazových prostriedkov pre dané 

momenty skladby. 

Zásada trvácnosti – je dosiahnutá systematickou prácou a dôslednou fixáciou a precvičovaním 

problematických miest na hodine s vyučujúcim. Pre lepšie zapamätanie sa zapisujú poznámky alebo 

značky ako prstoklady rúk, dynamika a pod., priamo do notových materiálov. 

Zásada názornosti – názornými ukážkami pani učiteľka žiačke predvádzala  ako skladbu 

interpretovať a tak isto ako vycvičovať technicky náročnejšie miesta. 
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ŠKOLA: ZUŠ Zity Strnadovej-Parakovej, 965 01 Žiar nad Hronom 

ROČNÍK: 6. ročník, 1. stupeň základného štúdia 

PREDMET: Hra na gitare 

VYUČUJÚCI: Veronika Borská 

DÁTUM: 1.12.2012 

ČAS: 14:00 - 14:45 

TÉMA:  skladba Johann Sebastian Bach – Preludium d mol vycvičovanie, skladba  Francisco 

Tarrega – Lagríma vycvičovanie 

 

CIEĽ VYUČOVACEJ HODINY: Cieľom tejto hodiny bolo prejsť si obidve skladby, dostávať ich 

do tempa a tým sa približovať k finálnej podobe skladieb. 

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVACEJ HODINY: 

14:00 -14:05 

Príchod žiačky, odovzdanie žiackej knižky pani učiteľke, vybalenie nástroja a následné ladenie. 

Malý dialóg o tom ako sa žiačka má a ako sa jej darí v škole. 

14:05 - 14:20 

Fáza rozohrávania. Ako vždy, rozohrávali sa na stupniciach a rôznych technických cvičeniach 

(vkladanie, staccato...) pre pravú ruku. 

14:20 - 14:30 

Pani učiteľka sa opäť spýtala žiačky ako sa darilo a takto viedli menši dialóg kým si žiačka chystala 

noty. Keď bola pripravená, pani učiteľka zavolala mňa, aby som si ku nej sadol na stoličku 

a spoločne s ňou si vypočul skladbu. Zahrala skladbu ešte v miernom tempe. Tak pani učiteľka 

vybrala metronóm a spoločne našli tempo, ktoré si poznačili a žiačka mala za úlohu cvičiť skladbu 

s metronómom v danom tempe.  

14:30 -14:45 

Na koniec hodiny si žiačka začala chystať noty na prelúdium. Pani učiteľka a žiačka viedli menší 

dialóg o tom ako sa darilo cvičiť túto skladbu. Keď mala žiačka noty nachystané zahrala skladbu. 

Tak isto ako v prvej skladbe zvládla všetko dobre len tempo bolo ešte pomalé. Tak opäť pani 

učiteľka vytiahla metronóm, našla správne tempo a poznačila ho do žiačkiných nôt. Žiačka tak 

dostala na úlohu vycvičovať prelúdium s metronómom v danom rýchlejšom tempe. 

 

VYUČOVACIE METÓDY: 

- Monológ - používali sme ho pri vysvetľovaní učiva a zadávaní úloh. 

- Dialóg - používal sa hlavne pri vyberaní prstokladov, rôznych technických problémoch a pri 

prechádzaní si minulých úloh. 

- aktivizačné metódy 

 

 

UČEBNÉ POMȎCKY A DIDAKTICKÁ TECHNIKA: 

Gitara, notový materiál, podnožka, stojan na noty, ceruzka, metronóm 

 

DIDAKTICKÉ ZÁSADY: 
Zásada primeranosti – všetky technické obtiažnosti skladby a terminológia boli svojou náročnosťou 

primerané žiakovmu veku, rozumovej úrovni a aj fyzickým schopnostiam. 

Zásada aktivity – žiak sám navrhol niekoľko prstokladov a výrazových prostriedkov pre dané 

momenty skladby. 

Zásada trvácnosti – je dosiahnutá systematickou prácou a dôslednou fixáciou a precvičovaním 

problematických miest na hodine s vyučujúcim. Pre lepšie zapamätanie sa zapisujú poznámky alebo 

značky ako prstoklady rúk, dynamika a pod., priamo do notových materiálov. 
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Zásada názornosti – názornými ukážkami pani učiteľka žiačke predvádzala  ako skladbu 

interpretovať a tak isto ako vycvičovať technicky náročnejšie miesta. 


