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Zbohom, leto!

Vytlieskajte rytmus každého riadku. Keď ste spoznali pieseň, zoraďte riadky 
a zahrajte sa.

2.  Spievajme si pieseň, vitaj, zlatá jeseň!
Červené sú plody jabloní.
Žltnú hlávky kvetov, keď nad našou 
triedou
Po prvý raz zvonec zazvoní.

Vitaj, jeseň zlatá! Každý už s tým ráta,
Že nám na kľúč zamkneš prázdnin 
krásny čas.
Berme tušky, perá, leto bolo včera,
Ale dnes už práca čaká nás. 
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My sme deti veselé

Vytlieskajte rytmus piesne. K spevu pridajte sprievod na rytmických nástrojoch.
Naučte sa klopkať osobitne aj sprievodný rytmus. Potom sa rozdeľte na dve 
skupiny.

Vytlieskajte obidva riadky zvlášť. Vyskúšajte potom v skupinách, aj spolu.

Vypočujte si pochod vojakov z baletu Luskáčik P. I. Čajkovského.

My sme deti veselé
slovenská ľudová hra
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Tká, tká, tkala som

V piesni ktoré solmizačné slabiky ste spoznali? Zaspievajte si pieseň aj pomocou 
solmizačných slabík aj značiek rúk.

Zopakujte si z prvého ročníka piesne, v ktorých sú tie isté solmizačné slabiky. 
Pomôžu vám obrázky. 

Nájdete, ktorý riadok piesne Tká, tká, tkala som je tu zapísaný solmizačnými 
slabikami?          

So      so      so      so      so      so      so      so      so      so      so      la      so
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Krásna, krásna

2.  Krásna, krásna, kdes‘ papučky striasla,
Prišla domov s plačom, dostala korbáčom.

3.  Krásna, krásna, od plaču sa triasla,
Mamka ju ľútala, kapustník núkala.

4.  Krásna, krásna, húsky viac nepásla,
Nechcem kapustníka, radšej šuhajíka.

Opis hry: Vytvorte kruh, pri speve kráčajte pravidelným krokom. Od druhej slohy 
po koniec piesne postupne vytvorte štyri malé kruhy. Potom zopakujte prvú slohu 
a medzitým vytvorte znovu jeden veľký kruh. Niektorí môžete pridať sprievod k hre na 
rytmických nástrojoch.

Vytlieskajte rytmus piesne, aj spamäti, potom ho zapíšte aj do pracového zošita 
na 9. stranu. Všimli ste si, že v piesni bolo opakovacie znamienko?

Skúsite vytlieskať aj od konca, ako rak? 
Skúste naraz aj v dvoch skupinách:
od začiatku a od konca.

Krásna, krásna
slovenská ľudová
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Zjedzte ma vĺčky, zjedzte

Zahrajte sa na zvieratá v lese. Vyberte si rytmické nástroje a nimi napodobňujte 
zvuky niektorých zvierat. (Napríklad metalofón – kukučka kuká, bubon – pes 
šteká.) Svojimi hlasmi skúste napodobniť ako zavýja vlk, šuchotom papiera šum 
listov v lese. Vymyslite ku hre aj nejaký príbeh.

Spoznáte tieto značky rúk? Pomocou nich zaspievajte začiatok piesne z prvého 
ročníka.

Všimnite si, ako sú srdiečka uložené a zaspievajte si melódiu.

Áno, sú to úryvky z novej piesne, ktorú ste sa naučili. 

Zjedzte ma vĺčky, zjedzteZjedzte ma vĺčky, zjedzte

Áno, sú to úryvky z novej piesne, ktorú ste sa naučili. 

slovenská ľudová
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Orie šuhaj

Zahrajte sa aj na poľovníkov.
Nájdete v tejto piesni solmizačné slabiky do, so, mi.

Vytlieskajte tieto rytmy. Zahrajte ich aj na rytmických nástrojoch.

Všimnite si, akým hlasom spievajú chlapci a dievčatá v triede, aký hlas má vaša 
mama, váš otec.  Vypočujte si aj nahrávky ľudových piesní v podaní rôznych 
interpretov.

enek2_2018_09.indd   9 2018. 11. 19.   13:58



10

Tancovala veverička

Všimnite si posledný tón tejto piesne. Je to nová solmizačná slabika, volá sa do. 

Ak ste sa pieseň dobre naučili, môžete si ju zaspievať aj tak, že druhý hlas začne 
o takt neskôr v kánone. 
Zaspievajte pieseň pomocou značiek rúk. Zapíšte ju do pracovného zošita, strana 10.

do

Kánon
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Čie sú to kone

2.  Čie že by boli, čie že by boli,
Moje sú, moje sú, moje sú.
Tie ma k mej milej, tie ma k mej milej
Ponesú, ponesú, ponesú.

Porovnajte rytmus prvých dvoch taktov v obidvoch riadkoch piesne. Boli 
rovnaké? Vytlieskajte rytmus piesne aj bez učebnice.

Zahrajte sa aj na poľovníkov.

Nájdete v tejto piesni novú solmizačnú slabiku do? Koľkokrát ste ju našli?

Prepíšte prvé štyri takty piesne aj do notového zošita. Nech do bude v prvej 
medzere. Pomôžte si schodíkmi na ďalšej strane učebnice.

Čie sú to kone
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Skúste zaspievať tieto melódie pomocou značiek rúk, potom ich ukazujte aj na 
schodíkoch. Ak ste pieseň spoznali, zaspievajte si celú aj s textom. 

Skúste tieto melódie zaspievať aj tak, ako keby ste boli veľmi ospalí, a všetky 
tóny by trvali dvakrát tak dlho. 

Skúste zaspievať tieto melódie pomocou značiek rúk, potom ich ukazujte aj na 

la

so

mi

do

Skúste zaspievať tieto melódie pomocou značiek rúk, potom ich ukazujte aj na 

2
4

2
4

2
4
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Milujeme Mikuláša

2.  Milujeme Mikuláša,
Tento rok k nám príde zasa.
Mikuláš, Mikuláš,
Bol som dobrý, čo mi dáš? 

3.  Na svätého Mikuláša
Už je všetka zima naša.
A čí je Mikuláš?
Tento svätý tiež je náš.

Určite ste si všimli v notovom zápise zvláštnu notu. Má hlavičku, ktorá nie je 
zafarbená, a k tomu nožičku. Takáto nota trvá dve doby, a pri dvojdobom rytme 
vyplní celý takt. Volá sa polová nota, hovoríme si pri nej: tá á  

Skúste vytlieskať tento rytmus. Potom vymyslite aj vy podobný rytmus.

Naučte sa k piesni aj sprievod. Urobte k piesni predohru, tak že budete rytmicky 
šepkať slová: Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš? Potom pokračujte 
spevom. Pridajte sprievod na triangli. Ako dohru si vyberte niektorý riadok z 
textu, ktorý sa podľa vás hodí na ukončenie piesne. 

text: Jozef Pavlovič
hudba: Belo Felix
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Bude zima, bude mráz

Bude zima, bude mráz, 
Kam sa vtáčku, kam schováš?

Schovám sa do čečiny, 
To sú moje periny.

Naučili ste sa pieseň už naspamäť? Vytlieskajte jej rytmus aj bez učebnice!
Zapíšte ho do notového zošita. 

Rytmus piesne sa opakuje. Viete ho zapísať aj s použitím opakovacieho 
znamienka?
Precvičte si spievanie novej solmizačnej slabiky aj na tejto neznámej melódii.  

Vypočujte si Kvetinový valčík z baletu Luskáčik P. I. Čajkovského.
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Jak si krásne, Jezuliatko

Aj v tejto krásnej vianočnej piesni sú aj polové noty? Vytlieskajte rytmus piesne. 
Potom si k nej hrajte na triangli pravidelný rytmus s polovými notami.

Naučte sa túto pieseň a tieto vinšovačky k Štedrému večeru.

„ Vinšujem vám na tieto hody, 
žeby ste mali toľko mlieka, ako vody 

a smotanky plné dbanky,
masielko ako kvet,

dajte mi korunku, ale hneď. „

„ S týmto krásnym pozdravom
pozdravuje vás pán rechtor,
keď sa vám on na pamiatku

narodenia Mesiáša
týmto darom zavďačuje.

Aby ste ho láskavo prijali,
zo srdca vám praje hojnosť, svornosť

a na druhom svete mali slávu a 
večnosť.

Nech vás Pán Boh živí!
Pochválen buď Ježiš Kristus! „

2.  Ja ti nesiem dve kozičky,
By ti zohriali nožičky.
Ja zas mliečka málo,
By sa líčko smialo.

3.  Ja ti nesiem veselého
Baránka zo stáda svojho.
S ním sa budeš ihrať,
Veselo zabávať.

4.  A my biedni, čo ti dáme,
Darovať ti nič nemáme.
My zagajdujeme,
Piesne zahudieme.
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Zahrajme sa spolu

Pomocou tejto vyčítanky si zvoľte toho, kto bude prvý v kruhu. Jej text je tiež 
v nárečí Slovákov, žijúcich v Jášči.

Kom-kom-kominár,
Kedi si sa umívav.
Čéra večer f sobotu,
Ket som ňemav robotu.

Rytmus tejto vyčítanky skúste zapísať do notového
zošita. Vytlieskajte si jej začiatok, potom pokračujte sami.zošita. Vytlieskajte si jej začiatok, potom pokračujte sami.
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Stará baba zlá

Túto melódiu zaspievajte aj s maďarským textom.
Zaspievajte si koniec piesne Čie sú to kone. Ukazujte na schodíkoch ako sa 
pohybuje melódia.

Všimli ste si, ako sa pohybuje melódia novej piesne na začiatku? Áno, aj táto ako 
keby chodila po schodíkoch hore – dole. Nová solmizačná slabika sa volá re. 

Skúste chodiť po schodíkoch hore – dole 
a zaspievajte známe piesne, ktoré ste sa už
doteraz naučili. Pomôžte si pritom značkami rúk, ktoré už poznáte.
Keď ste sa pieseň dobre naučili, môžete si ju zaspievať aj v kánone, tak že druhý 
hlas začne o takt neskôr. (Pracovný zošit, strana 13.)

Skúste chodiť po schodíkoch hore – dole 

Kánon
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Mal Adam sedem synov

Opis hry: Deti utvoria kruh, pri speve sa točia striedavo vpravo a vľavo. V strede 
kruhu stojí „Adam“. Pri opakovaní časti piesne „Nejedli, nepili...“ Adam ukáže 
nejaký pohyb, ktorý ostatné deti napodobňujú. Potom sa vystriedajú.

Sprevádzajte hru pravidelným rytmom takto:

Zaspievajte si prvú časť piesne aj solmizačnými slabikami. Prvá nota sa volá mi, 
ostatné skúste nájsť sami. Pri speve použite známe značky rúk. 

Spoznali ste hru? Zahrajte sa „Češem si hlavičku“.

           mi      so      so      re      mi      do      mi      so      so      re      mi      do

Mal Adam sedem synovMal Adam sedem synov

Spoznali ste hru? Zahrajte sa „Češem si hlavičku“.

2
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Kúpil si pes topánočky

Zaspievajte si melódie v zrkadlách. 

Skúsite aj od konca, ako rak?

Prepíšte melódie obidvoch zrkadiel do notového zošita. Nech so bude na druhej 
čiare.

Vypočujte si uspávanku J. Brahmsa. Skúste aj vy známu uspávanku zaspievať 
úplne potichu.

so la so mi do re do do do do re do mi so la so
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Ej, točí sa mi točí

Po zaspievaní melódií, prepíšte ich aj do notového zošita,
do bude na druhej čiare.
       

20

do
re

mi

do do

mi
re re

mi

so
la

do

2.  Ej, padá dážď, padá dážď,
Kohože zaleje?
Ej, haj, mojeho milého,
Štyri volky ženie.

3.  Ej, povedzže mi povedz,
Dunaj, tichá voda:
Ej, haj, či už sa mám vydať,
či ma ešte škoda?

mi

so
la
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Dievča, čo robíš

2.  Z ruže červenej, aj z majoránku.
Prídiže Janko, Janíčko, Janko
Ráno v nedeľu!

Všimli ste si? Táto pieseň sa končí trochu inak, ako doteraz naučené.

Zaspievajte si pieseň Kúpil si pes topánočky a Ej, točí sa mi, točí, a porovnajte ich 
záver.

Áno, táto sa končí na inú solmizačnú slabiku, volá sa spodné la, zatiaľ čo ostatné 
sa končili na do.

Niektoré piesne sa končia na do, niektoré na spodné la,. Tu nie je pravopisná 
chyba. Pri jej písaní značíme spodné la, čiarkou vedľa písmen.

          
                                                                                                  

Dievča, čo robíšDievča, čo robíš

          
do do dodo do

la, la,la, la,

re re
mi mi

la, la,

do do
re
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Tam v hore

Zaspievajte si túto melódiu. 

Sú to posledné tóny piesne Tam v hore. Aj táto pieseň sa končí na spodné la,. 
Nájdete  v piesni ešte také takty, ktoré už viete zaspievať solmizačnými slabikami?  
Prepíšte ich do notového zošita.

do

la, la,

re re
mi

2.  Žalo ono, žalo,
Pekne si spievalo
A za každou hrsťou
Si zaujúkalo.

3.  Ujúkaj, ujúkaj
Ta šumná hrdlička,
Veru, ty mne budeš
Na rok pomocníčka. 
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Precvičte si melódie, ktoré sa končia na do-la,. Skúste aj vy vymyslieť podobné. 
Spievajte ich pomocou známych značiek rúk, aj pomocou schodov ich zapíšte aj 
do notového zošita.

Napríklad: 

         re  re  mi  re  do 
                    
                    do  re  mi   mi   mi    re    do   la,
             
                    so   so   so    so    mi   so    do    do

3.  Ujúkaj, ujúkaj
Ta šumná hrdlička,
Veru, ty mne budeš
Na rok pomocníčka. 

Zahrajte sa aj na
rytmický telefón, takto.

Postavte sa do radu, jeden za druhého.
Posledný dostane „odkaz“- rytmus, ktorý rukou
vyklopká na plece pred ním stojacieho kamaráta.
Prvý ho vytlieska nahlas, potom si ho zopakujte všetci. 
Vystriedajte sa. 

Zahrajte sa aj na
rytmický telefón, takto.

Postavte sa do radu, jeden za druhého.
Posledný dostane „odkaz“- rytmus, ktorý 
vyklopká na plece pred ním stojacieho kamaráta.
Prvý ho vytlieska nahlas, potom si ho zopakujte všetci. 
Vystriedajte sa. 

Zahrajte sa aj na
rytmický telefón, takto.

Postavte sa do radu, jeden za druhého.
Posledný dostane „odkaz“- rytmus, ktorý rukou
vyklopká na plece pred ním stojacieho kamaráta.
Prvý ho vytlieska nahlas, potom si ho zopakujte všetci. 
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Veje vietor

Určite ste si všimli, že v piesni je mnoho pomlčiek. Takáto pomlčka je rovnako 
dlhá, ako nota, o ktorej ste hovorili pri piesni Milujeme Mikuláša. Trvá tiež dve 
doby a volá sa polová pomlčka. 

Keď ste sa už naučili pieseň, pomlčky vymeňte nejakým zvukom (zvuk vetra 
alebo štebot vtákov). Zvuky môžete napodobniť svojím hlasom, ale aj rytmickými 
nástrojmi.

Vypočujte si pieseň aj v nahrávke autora z CD „Zaspievajte si“.Vypočujte si pieseň aj v nahrávke autora z CD „Zaspievajte si“.
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Číčence, číčence

2.  Číčence, číčence, na štyri tance,
Veľa nás, choď – meno – choď preč od nás. 

Zahrajte sa: Dvaja kráčajú na rytmus piesne. Koho meno spievajú, pripojí sa k nim, 
a tak pokračujú, až kým nie sú všetci v kruhu. Potom spievajú druhú slohu, a pri nej 
sa deti postupne z kruhu vytrácajú.

Určite ste si všimli, že táto pieseň má podobný
tanečný rytmus, ako tá, na ktorú ste tancovali
minulý rok? Áno, je to pieseň Snežienka vykukla.
Zaspievajte si ju. 

Zahrajte sa na ozvenu takto: 

                             
Skúste aj vy vymyslieť podobné otázky a odpovede.

Zahrajte aj na rytmického hada. Štyria si budete „podávať’’ rytmus nasledovne: 
Jeden vytlieska dva takty, druhý ich zopakuje a pridá svoje dva takty. Takto 
pokračujte, až kým aj štvrtý hráč nepridá svoje takty. 

minulý rok? Áno, je to pieseň Snežienka vykukla.

slovenská ľudová hra
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Vytlieskajte jej rytmus, potom skúste vymyslieť k nej aj melódiu. V pracovnom 
zošite nájdete miesto, kde si ju môžete zapísať. (Prac. zošit, strana 17.)

Tu je napríklad jedna časť melódie, schovaná v papučkách. Skúste ju zoradiť 
podľa svojej fantázie, a potom pokračujte sami.

Vytlieskajte rytmus (najprv 1. potom 2. riadok). Rozdeľte sa do dvoch skupín. 
Prvá skupina nech tlieska 1. riadok, druhá skupina nech tlieska 2. riadok. Začnite 
tlieskať naraz. 
Precvičte si písanie rytmu: Prepíšte rytmus do notového zošita. Pozor na taktové 
čiary.

do
re

so so so re do do
do dore

mi
mi miso so

Naučte sa riekanku: 

Chodí pavúk po papuči,
Kým sa Janík nerozpučí.
Chodí pavúk po stene,
Kým sa Janík zasmeje.
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Pokapala na salaši slanina

2.  Martin sa im na môj veru prísahal, 
prísahal,
Že on ani na slaninu nesiahal,
Že on ani na slaninu nesiahal.

3.  Odrezal si zo slaniny len kúštik, len 
kúštik,
Takže ostal na povale motúzčik,
Takže ostal na povale motúzčik.

Pieseň si zaspievajte aj tak, že prstami 
kráčate po schodíkoch presne tak, ako 
sa pohybuje melódia. Potom si pieseň 
zaspievajte aj v kánone. Druhý hlas 
začne o dva takty neskôr.

Zahrajte sa s melódiou hru na krivé 
zrkadlo. Ak jedna melódia sa končí na 
so, tak druhá melódia v zrkadle sa končí 
na do. Alebo , keď sa melódia končí na 
mi, druhá v zrkadle odpovietak, že sa 
končí na la,.

Skúste aj vy vymyslieť 
podobné otázky a od-
povede.
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Vytlieskajte tento rytmus. Ku ktorému z veršíku patrí? Vedeli by ste aj pokračovať? 
Zapíšte ho aj do notového zošita.

Skúste prepísať tento rytmus do notového zošita v dvojdobom takte. Určite vám 
to už pôjde.

Tu sú dva veršíky, ktorými chodili šibať 
chlapci v Jášči. Keď sa ich naučíte, môžete ich 
použiť, keď budete chodiť šibať dievčatá.

Šibi ribi, masné ribi,
Kázal kadlec aj kadlecka,

Abi dala dve vajíčka,
Ešče k temu kus koláča.

Na cibulu grajcár,
Na cesnak dva.

Abi si ňemala vredi,
Abi si bola šikovná,

Abi si mala lahké nohi do tanca,
Abi si bola zdravá, ščastná a veselá.
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Poslala nás kráľovná

V Ďurkovciach sa počas fašiangov hrali pri speve tejto piesne na Zlatú bránu. 

Opis hry: Deti stoja v dvoch radoch oproti sebe, pričom sa pevne držia za ruky. 
Obidve strany majú kapitána. Po zaspievaní piesne kapitán skúsi pretrhnúť druhý 
rad. Ak sa mu to podarí, znovu ich strana začína pieseň.

Čo je zaujímavé, keď porovnáte prvú a druhú časť piesne? Áno, ako keby boli 
rovnaké, iba majú iný záver. Tak, ako v našich krivých zrkadlách. V piesňach sa 
často stretnete s podobnými pohybmi melódií. Všímajte si ich.

Vypočujte si úryvky z Karnevalu zvierat, skladateľom je Camille Saint-Saëns.

Po tri vozy kameňia
Haja ďunďa, haj.

Načo vám to kameňia
Haja ďunďa, haj.

Zlaté mosty stavaťi
Haja ďunďa, haj.

Či nás cez ňe pusťíťe,
Haja ďunďa, haj.

Pusťíme vás, pusťíme
Haja ďunďa, haj.
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Ženilo sa motovidlo

2. /: Všetkých vtákov povolalo :/ lo-lo
/: len tú sovu vynechalo-lo-lo :/  pri opakovaní bez lo lo 

3. /: Keď sa sova dozvedela, :/ -la-la,
/: hneď na svadbu priletela-la-la :/

4. /: sadla si tam na kraj piecky, :/ -ky-ky
/: dala si hrať piesne všetky-ky-ky :/

5. /: Vzal ju vrabec prvý tanec :/ nec-nec,
/: stúpil jej na pravý palec-ec-ec :/

6. /: Ty si, vrabec, ty si hlúpy :/ -py-py
/: nestúpaj mi na pazúrky-ky-ky :/

7. /: Keby tu neboli hosti :/ -ti-ti
/: dolámala by ti kosti-ti-ti :/

8. /: Ale je tu veľa hostí :/ -tí-tí
/:nechcem robiť mrzutosti-ti-ti :/  

Presvedčte sa, ako poznáte solmizačné slabiky a rytmus. Skúste vytlieskať a 
zaspievať tieto melódie. 

do   do do  do    mi   mi mi          re    mi re   do    la,       la,

mi  mi mi   mi    re       do            re        mi

mi       re           mi       do            re        do           la,       la,

slovenská ľudová

Túto pieseň zaspievajte 
aj s maďarským textom.
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Keď sa tá sýkorka vydávala

2.  Kury a holuby pekne hrali, 
lastovičky pekne štebotali.
Každý vtáčik, ako vedel,
Najsamprv tancoval, potom sedel.

3.  A ktože jej zavdal prvý tanec?
Bol to z nášho humna družba vrabec.
A kukučka, jak družička,
Lietala po plote nevestička

Vymyslite krátke melódie známymi solmizačnými slabikami. Pomôžte si aj 
značkami (pohybmi) rúk.

Napríklad:

2.  Kury a holuby pekne hrali, 

3.  A ktože jej zavdal prvý tanec?

do do

la,

do

re re

mi

la
so

mi
re

do

la,
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Medveďku, daj labku

2.  Medveďku, daj labku,
Pôjdeme na svadbu.
Medvieďatá tancovali,
Až kožušky potrhali.
Medveďku, daj labku….

Skúste vytlieskať tieto rytmy. Naučte sa ich aj naspamäť. Potom nech jeden 
tlieska a ostatní uhádnu, ktorý riadok vytlieskal.  

Medveďku, daj labku

1.

2.

3.
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Jedľa

Aj v tejto piesni je prázdna nota s nožičkou. Viete ako sa volá?

Vytlieskajte tento rytmus, potom skúste aj ako raky, od konca.

Vypočujte si pieseň aj v nahrávke autora z CD „Zaspievajte si“.

2.  Ach, ty múdra jedľa,
Od tej by si zbledla.
Je to huba jedovatá,
Otravuje jedlá.

3.  To ti poviem, jedľa,
Duša by ti zvädla.
Na jedenie chutná bedľa
Rastie tamto vedľa.

Vypočujte si pieseň aj v nahrávke autora z CD „Zaspievajte si“.

Naučte sa riekanku Kváče káčer z pracovného 
zošita. Vytlieskajte jej rytmus. Vymyslieť môžete 
k nej aj melódiu, na solmizačných slabikách la 
so mi re do la,. Zapíšte rytmus riekanky aj do 
pracovného zošita. Nájdete tam aj text celej 
riekanky. 

enek2_2018_09.indd   33 2018. 11. 19.   13:59



34

Pôjdeme do hory

Vytlieskajte si rytmus piesne a všimnite si, čo sa v ňom opakuje. Zapíšte si ho aj 
do pracovného zošita. Viete pri tom použiť aj opakovacie znamienko?

Hru na ozvenu už poznáte. Zahrajte sa ju teraz s týmito rytmami. 

Vypočujte si pieseň aj v nahrávke autora z CD „Zaspievajte si“.

2.  Kde v korune buka
Kukulienka kuká.
Kde z buka,
Kde z buka
Kukulienka kuká.

3.  Kukučka zakuká
Na hlúčik zajačí,
Zaďobne do buka,
Horenka zajačí.

Pôjdeme do hory text: Gregor Papuček
hudba: Katarína Noszlopyová
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Bol jeden gajdoš

Gajdy sprevádzajú  piesne na tónoch do, so. Skúste túto pieseň sprevádzať aj
vy ako gajdoši.

Rozdeľte sa na dve skupiny. Jedna skupina spieva pieseň a druhá spieva sprievod 
(do, so).

Vymyslite k piesni aj rytmický sprievod.
Napríklad:

Skúste vytlieskať tieto rytmy. Ak ste spoznali, ku ktorej 
piesni patria, zoraďte ich správne do radu podľa piesne. 
Pozor, každý riadok sa v piesni opakuje aj viackrát. 
Zapíšte rytmus celej piesne v správnom poradí aj do 
notového zošita.
  

Vypočujte si nahrávky ľudových piesní v podaní ľudovej hudby. Všimnite si, aké 
hudobné nástroje hrajú.

2

2

2

2

slovenská ľudováVeselo
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Daj Pán Boh slnce

Pieseň je uvedená v nárečí Slovákov, žijúcich v Pišpeku. Deti pri speve bežali do 
rytmu piesne a držali sa pri tom za ruky ako reťaz.

Zahrajte sa na poľovníkov.

Skúste nájsť k obrázkom správny rytmus.

Vypočujte časť z diela A. Vivaldiho Štyri ročné obdobia:  Leto.

Daj Pán Boh slnce
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Pri potoku

2.  Nerob, žaba, furtom furt
Po chotári taký hurt
Po lúke, po poli,
Po širokom okolí.

3.  Zavolaj si otca, mať,
Budeme sa zhovárať:
Potichu, šepotom,
Krasorečným brekotom.

Vypočujte si pieseň aj v nahrávke autora z CD „Zaspievajte si“.

Tlieskajte rytmus smerom hodinových ručičiek, potom aj opačne.

2.  Nerob, žaba, furtom furt

Krasorečným brekotom.

Vypočujte si pieseň aj v nahrávke autora z CD „Zaspievajte si“.

text: Gregor Papuček
hudba: Katarína Noszlopyová
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Na zápleti

Chto nám spomóže
Pleti otpletať,
Má milá Eržika,
Spomóž nám, spomóž.

Opis hry:
V Slovenskom Komlóši (Tótkomlós) sa deti hrali na pletanie. Deti sa zapletali do 
kruhu, pričom mená v piesni vždy vymieňali. Keď sa zaplietli do úzkeho kruhu začali 
sa odpletať. Pri hre spievali túto pieseň.

Zahrajte sa na reťaz aj inak: pospletajte tieto očká reťaze v rôznom poradí, 
skúste ich zaspievať a vytlieskať. 

do  re mi so  do la, la,  do

do  mi so  so mi re  la,  la,
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Maličká som

2.  Aj keď som ja ešte malá,
Ale moja mamka má ma rada.

3.  Aj keď som ja len maličká,
Oteckova som ja holubička.

Viete prvé štyri takty piesne zaspievať aj solmizačnými slabikami? Začnite 
slabikou mi, ostatné skúste sami najprv prečítať, potom aj zaspievať.

Prepíšte túto melódiu do notového zošita, začnite na prvej čiare.

Vypočujte si skladbu Eugena Suchoňa Maličká som.

 mi mi      re     do              mi mi    re      do             do mi   do mi    do   do

slovenská ľudová
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text: Daniel Hevier
hudba: Belo Felix

Keď v nebi vyhrávajú

  

Zaspievajte si túto pieseň aj so sprievodom rytmických nástrojov.

VESELÉ PRÁZDNINY
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Piesne na výber
Moja mačka

2.  Myslíte, že ju to trápi? Horkýže!
Jazýčkom sa celá pekne oblíže.
Z labiek, chvosta, bruška musí
Každú kvapku zmyť,
No a keď je opäť čistá
Chcela by zas piť.

Septembrová pesnička

2.  La…
Klopi, klopi, brána, otváraj sa zrána,
Idú žiaci k svojej práci, čítať, písať, nech sa páči.
Klopi, klopi, brána, otváraj sa zrána.

2.  Myslíte, že ju to trápi? Horkýže!
Jazýčkom sa celá pekne oblíže.
Z labiek, chvosta, bruška musí

text: Krista Bendová
hudba: Belo Felix
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Mikulášku, dobrý strýčku

Vinšovanie na Nový Rok

Nech sa všetkým dobre darí,
Nech neprídu ťažké chmáry,

Ani choroby.

42

Ani choroby.

Prišli sme k vám zaspievať,
Zdravia, šťastia vinšovať:

Nech sa vám vždy dobre darí,
A nech vás obídu čary!
Na tie radostné sviatky,

Vinšujema vám život sladký!

detská pieseň z Gemera
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Hodiny

Gágal gunár

Hodiny
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Zajtra sa fašiange

                            
                   

Dobrú noc, má milá

2.  Dobrú noc, má milá, dobrú noc,
Nech ti je sám Pán Boh na pomoc.
Dobrú noc, dobre spi,
Nech sa ti snívajú sladké sny.

                            
                   

2.  Dobrú noc, má milá, dobrú noc,
Nech ti je sám Pán Boh na pomoc.
Dobrú noc, dobre spi,
Nech sa ti snívajú sladké sny.

2.  Tomuto dievčaťu
Úska je geceľa,
Vravev som jej mame,
Bi hu natočila.

A mamka jej to vravela,
Ňebude hu točiť,
Komu sa ňepáči
Ňemusí k ňej chodiť.

Pieseň je uvedená v nárečí 
Slovákov, žijúcich v Teranoch.

slovenská ľudová

enek2_2018_09.indd   44 2018. 11. 19.   14:00



45

Dýnom, dánom

2.  Dýnom, dánom, čo by som ja nešla,
Dýnom, dánom, však som ja nie pyšná.
Dýnom, dánom, kráľovná je pyšná,
Dýnom, dánom, predsa za muž išla.

Rečňovanka

Hejže, hejže, ňebanujže,
Že si spadov do kaluže
A s kaluže do poljovki,

A s poljovki buch do ďiovki.

Rečňovanka je uvedená v nárečí slovákov, žijúcich v Slovenskom Komlóši.

slovenská ľudová
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Vynášanie zimy a prinášanie leta – Morena

V Kestúci na čiernu nedeľu obliekli dievčatá jednu handrovú bábku do šiat, 
ktoré pre ňu priniesli. Potom sa s bábkou pohli po známych domoch, a pritom 
spievali.

Na ich spev vyšla z domu gazdiná a dala im vajíčko aj koláče, niekde aj peniaze. 
Potom pokračovali ďalej.
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Slovensko – maďarský slovník použitých výrazov
CD platňa      CD lemez
CD prehrávač      CD lejátszó

Činel       cintányér

Dvojdobý fakt (Dvojštvrťový takt)   kétnegyedes ütem
Druhý hlas      második szólam

Falošný      hamis

Hlboký tón      mély hang
Hodnota noty      hangjegyérték
Hudobný nástroj     hangszer

Interpret      előadó

Koleda       betlehemezés
Koncert      hangverseny
Kytička piesní      dalcsokor

Notácia      hangjegyírás
Nota polová      fél hangjegy

Pieseň pre viac hlasov     többszólamú dal 
Pochodovať      menetelni
Pomlčka polová     fél szünetjel
Pomocná čiara      pótvonal
Pravidelný rytmus     egyenletes ritmus

Rytmická hra      ritmus játék
Rytmické paličky     tik-fa
Rytmus piesne      dal ritmusa

Spevácky zbor      énekkar

Štvordobý takt (Štvorštvrťový takt)   négynegyedes ütem

Triangel      triangulum
Trojdobý takt (Trojštvrťový takt)   háromnegyedes ütem

Vysoký tón      magas hang

Nárečové texty:
Š.LAMI: Výročné zvyky a ľudové hry,  Budapešť, Tankönyvkiadó 1984
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