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1  Úvod  

Hudba a matematika majú jednu spoločnú zvláštnosť: veľa ľudí je presvedčených, že buď 
nie sú dobrí v jednom alebo v druhom (príp. ani v jednom). Avšak to, že „nevedia spievať“ 
alebo „nikdy nechápali matematiku“, im nezabráni v rozvíjaní úspešnej kariéry a ani nezmení 
mienku, ktorú o nich iní majú.  

Projekt „Európske hudobné portfólio – hudobné cesty do matematiky“ (EHP – 
Matematika) sa snaží vyvrátiť tento názor, pretože pravda je taká, že každý vie spievať a tvoriť 
hudbu a každý sa vyzná aj v matematike. Obe oblasti sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života 
a našej spoločnosti. Čo treba zlepšiť, je dať študentom možnosť, aby si ich obľúbili. 

Spojenie matematiky a hudby vo vyučovaní nie je nič nové. V podstate takýchto prípadov 
je stále viac. Bohužiaľ, veľa akademikov sa sústredilo len na použitie hudby ako prostriedku 
rozvoja matematickej alebo všeobecnej inteligencie.  Poukazuje na to aj Peter Hilton:    

[…] matematike, tak ako hudbe, sa oplatí venovať kvôli nej samej. Týmto nepopierame obrovský 
úžitok matematiky; práve tento úžitok má však tendenciu zastrieť kultúrny aspekt matematiky. V 
hudbe nič také nepoznáme, pretože je to druh umenia, ktorého realizácia obohatí skladateľa, 
hudobníka i poslucháča. Hudbu nemusíme odôvodňovať ako prostriedok alebo prínos pre iný 
aspekt ľudskej existencie. Po vypočutí Beethovenovej symfónie sa nikto neopýta „Aký je jej 
prínos?“ Navyše matematika nezíska na dôležitosti, ak ignorujeme jej vlastnú hodnotu – práve 
naopak, ak dokážeme matematiku oceniť a pochopiť jej vnútornú hodnotu a dynamiku, 
dokážeme ju efektívne používať(Gullberg, 1997, s. xvii; vlastný preklad). 

Projekt „EHP – Matematika“ chce osloviť učiteľov hudby  i učiteľov matematiky 
a rovnako  každého, kto má záujem objavovať svet matematiky a hudby.     

Táto príručka má tri hlavné časti. Prvá časť rozoberá prepojenie matematiky a hudby. 
Tematiku približuje kreatívne, pričom zdôrazňuje rozpoznanie vzorca ako základnú zručnosť 
v oboch oblastiach. V závere uvádza známe mýty, a to, že hudba má matematický charakter 
a matematika zasa hudobný charakter. 

Druhá časť sa sústreďuje na základy učenia sa a detailnejšie sa venuje otázke, prečo by sa 
mali hudba a matematika vyučovať spolu bez toho, aby jedno bolo na úkor druhého. Základné 
koncepty, ktoré tu berieme do úvahy, sú spoločná kompozícia, vnímanie, samotná činnosť, ako 
aj vytváranie skúseností. 

Tretia časť, jadro príručky, je súbor aktivít, ktoré môžu tvoriť súčasť vyučovacieho 
procesu. Veľa aktivít a nápadov  je  bežne dostupných. Naším cieľom je podnietiť učiteľov k ich 
používaniu. Aktivity prezentované v tejto knihe dávajú do pozornosti mnoho oblastí v rámci 
matematiky aj hudby. Ich cieľom je pokryť tie najdôležitejšie sféry: spievanie, tancovanie, 
počúvanie, riešenie problému, počty, merania, atď. V rámci tohto projektu chceme prepojiť 
základné témy učebných osnov zúčastnených krajín: Grécko, Nemecko, Rumunsko, Slovensko, 
Španielsko, Švajčiarsko a Veľká Británia. Všetky príklady vychádzajú zo spoločného 
didaktického modelu. 

Táto učiteľská príručka prezentuje aktivity s rôznym matematickým a hudobným obsahom, 
a tak ponúka učiteľom možnosti, nápady a príklady. Aktivity sú navrhnuté tak, aby ich bolo 
možné rozšíriť, použiť v rôznych situáciách a prispôsobiť potrebám každého učiteľa. Navyše 
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tieto aktivity nie sú navrhnuté ako samostatné jednotky. Môžu byť použité samostatne, ale aj 
v nadväznosti na iné aktivity.  

 Projekt ako celok, na rozdiel od tejto učiteľskej príručky, ponúka program pre kontinuálny 
odborný rast (angl. CPD course), webstránku (http://maths.emportfolio.eu), z ktorej je možné 
stiahnuť si materiály, a tiež online platformu spolupráce. Všeobecný prehľad literatúry výskumu 
súvisiaceho s touto problematikou sa nachádza v samostatných dokumentoch1. Ďalšie učiteľské 
príručky poskytujú potrebný materiál a stručný prehľad teoretických východísk; zároveň tvoria 
základ programu pre kontinuálny odborný rast. Projekt „hudobné cesty do matematiky“ je 
súčasťou projektu Európske hudobné portfólio – jazyky (angl. EMP Project) „Kreatívna cesta 
k jazykom“ (http://emportfolio.eu/emp/).      

1 pozri ‘Literature Review’ (Hilton, Saunders, Henley, & Henriksson, 2015) a ‘State of the Art Paper’ (Saunders, 
Hilton, and Welch, 2015). 
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2  Ozvučenie matematiky – prepojenie hudby a matematiky 

2.1 Kreatívne kroky pre učiteľov a študentov 

Vzdelávanie, kombinujúce  v sebe viac predmetov či oblastí, často prináša nový postoj 
k riešeniu problémov a všetkým zainteresovaným poskytuje nový pohľad do danej 
problematiky. Zaužívané spôsoby, najmä tie, v ktorých sú nánosy negatívnych emócií, môžu 
uvoľniť cestu novým a lepším postupom. 

Kombinácia našich dvoch disciplín, matematiky a hudby, v projekte Európske hudobné 
portfólio – Matematika používa obsah a metódy dvoch rôznych oblastí na obohatenie štúdia a 
vyučovacieho procesu. Z tohto pohľadu nové kombinácie môžeme vytvoriť na základe výberu 
príkladov. Cieľom tejto príručky je usmerniť učiteľov v tejto kreatívnej úlohe a zjednodušiť jej 
priebeh. 

Kombinácia dvoch akademických oblastí si vyžaduje kreativitu. Pod kreativitou rozumieme 
toto: 
- Výber sa musí urobiť z obsahu oboch disciplín a z metód používaných v oboch 

disciplínach. Tieto metódy a obsah by mali podporiť a vylepšiť hudobný a matematický 
rozvoj študentov. Podľa Poincaré (1948) byť kreatívny znamená objaviť novú kombináciu 
(porov. Hümmer et al., 2011, s. 178–179) známeho obsahu. 

- V súvislosti s novými kombináciami neexistuje žiaden osvedčený štandardný postup pri 
realizácii konkrétnej vyučovacej jednotky. Podľa Ervyncka (1991) byť kreatívny znamená 
objaviť nové spôsoby, ktoré „sa líšia od zaužívaných a očakávaných snáh“ (Hümmer et al., 
2011, s. 179; vlastný preklad). 

- Tieto novovytvorené spôsoby by neboli kreatívne, keby ich nebolo možné prispôsobovať 
(Sternberg & Lubart, 2000). Byť kreatívny tu znamená „prezentovať neočakávaný a tvorivý 
výsledok, ktorý je zároveň aj prispôsobiteľný“ (Hümmer et al., 2011, s. 179; vlastný 
preklad). 

Dané aspekty (matematickej a hudobnej kreativity) je možné na jednej strane prevziať 
v rámci kreatívneho procesu tvorenia aktivít v Projekte EHP – Matematika a na druhej strane 
prispôsobiť konaniu a mysleniu všetkých učiteľov a študentov, ktorí sa daných aktivít 
zúčastňujú. 

Vo všeobecnosti sa dá skonštatovať, že z množstva tém môžeme vybrať viacero a prepojiť 
ich . Každé prepojenie vytvára nový pohľad na kombináciu matematiky a hudby. Samozrejme, 
tento pohľad nie je štandardizovaný. Simultánne sa objavujú nové možnosti a ich alternatívy 
v rámci matematických a hudobných tém. Tento aspekt sme zakomponovali do popisu aktivít, 
a tak predstavujeme ich rôzne varianty. 

Samotné aktivity tvoria základ pre realizáciu kreatívneho procesu u zúčastnených. Nové 
spôsoby predstavujú nové zážitky a skúsenosti pre tých študentov, ktorí by inak boli skeptickí 
voči matematickým a hudobným úlohám,  čím pomáhajú redukovať túto skepsu. Navyše rôzne 
metódy či postupy pomáhajú prekonať možné problémy a ponúkajú zainteresovaným priestor 
na získanie skúseností v takých dvoch disciplínach, ako sú matematika a hudba.     
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2.2   Rozpoznanie vzorca a produkcia vzorca 

Rozpoznanie vzorca je základná ľudská činnosť viažuca sa na povedomie. Rozpoznanie 
vzorca je v prvom rade venovanie pozornosti spájajúcemu vzorcu (Bateson, 2002, s. 16). Podľa 
niektorých teórií pozornosť je rytmicky organizovaná (Auhagen, 2008, s. 444). Venovanie 
pozornosti spájajúcim mechanizmom a uvedomovanie si spájajúcich mechanizmov môžeme 
veľmi často pozorovať u detí: často ide o činnosti, s ktorými sa spája vyjadrenie pocitu šťastia, 
spokojnosti; napr. skákanie cez švihadlo, preskakovanie mlák či prechádzanie palicou po plote, 
čím sa tvoria rytmické zvuky.. Ľudská schopnosť rytmickej synchronizácie a rozpoznania istého 
vzorca sa rodí už v skorom detstve; impulzom je napr.  hojdanie/kolísanie detí na kolenách 
(Fischinger & Kopiez, 2008, s. 459). 

Človek má schopnosť vnímať rytmické vzorce už od veľmi útleho veku. Experimenty 
s novorodencami dokazujú, že novorodenci dokážu rozlíšiť rytmické klikania od nerytmických 
(Gembris, 1998, s. 403f.). Dokonca ešte skôr, keď sú v maternici, ich pohyby nôh prejavujú 
znaky vzorcov tempa v súlade s matkiným tlkotom srdca (Gruhn, 2005, s. 126). Táto skorá 
rytmická hudobná schopnosť značí, že dieťa dokáže rozoznať vzorce a zladiť sa s nimi, resp., 
ako tvrdí Björn Merker, dokáže „sa nastaviť na opakovaný rytmus“ (Merker, 2000, s. 59; vlastný 
preklad). Neskôr toto zladenie sa je zjavné v mnohých činnostiach, najmä v hre, napr. hra 
s loptou v skupine; postupne aj v zložitejších činnostiach – napr. doplnením rytmických 
jazykových vzorcov a rýmov o pohyb a tiež pri spievaní. 

Analýza vzorcov a opis ich zákonitostí a vlastností je jeden z cieľov matematiky; Alan H. 
Schoenfeld (1992, s. 334) to charakterizuje ako „...živý subjekt snažiaci sa pochopiť vzorce 
presakujúce svet a našu myseľ“. Keith Devlin dokonca považuje matematiku za vedu 
vzorcov: „Nie je to viac ako asi dvadsať rokov, čo sa objavila definícia, s ktorou súhlasí 
väčšina matematikov: matematika je veda vzorcov (Devlin, 2003, s. 3) (Vogel, 2005, s. 445; 
vlastný preklad). 

Ďalší dôležitý aspekt rozpoznania vzorca je klasifikácia alebo vydelenie blokov (angl. 
chunking) (Jourdain, 2001, s. 163). Blok (angl. chunk) je súbor informácií, s ktorými narábame 
ako s jednou jednotkou2. S blokmi sa narába hierarchicky. Z malých blokov sa tvoria väčšie, 
z nich ešte väčšie, atď. Vzorce vlastne tvoríme s cieľom vydeliť bloky. Počúvanie nemenného 
poradia podobných tónov vedie k vybudovaniu skupín s dvoma alebo troma členmi (Auhagen, 
2008, s. 439), a teda k vybudovaniu (rytmického) vzorca. Podobnosť, blízkosť a rovnaké 
správanie, to všetko sú črty umožňujúce rozpoznanie mentálneho vzorca. My dokážeme vzorce 
nielen rozpoznať, ale tiež ich vytvárať a prisúdiť im význam. 

Napríklad, dôležitosť blokov pre interakciu so vzorcami (Vogel, 2005, s. 446) sa prejaví 
počas skúmania geometrických vzorcov. „Počas skúmania je dôležité identifikovať základné 
jednotky tohto javu“ (ibid; vlastný preklad). Iba identifikácia týchto základných jednotiek 
umožní matematickú analýzu komplexných vzorcov a sprostredkuje jedinečnosť matematiky. 

Skladatelia používajú túto schopnosť na napísanie polyfonických skladieb pre 
monofonické hudobné nástroje. Zoskupujú tóny tak, že naše ucho a naša myseľ „počujú“ dva 
a viac rôznych zvukov. Rozpoznanie vzorca je veľmi dôležité pri počúvaní zvukov (Bharucha 

2 Pozri aj Teacher’s Handbook for EMP-Maths Languages, s. 21–24: 
http://emportfolio.eu/emp/images/stories/materials/EMP_Teachers_Handbook_Final_2012.pdf 
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& Mencl, W. Einar, 1996). Rozpoznanie zvukov hudobných nástrojov a oktávová ekvivalencia 
sú vlastne záležitosťou rozpoznania vzorca; presne tak, ako my dokážeme zakategorizovať tóny 
C, D, E, F, G, A a B ako durovú stupnicu a vieme spoznať rovnakú melódiu, aj keď je hraná 
v rôznych tóninách. Toto znamená, „že výška tónu a tónina slúžia ako brána pre spektrum 
v prejavoch s nemennou výškou hlasu“ (Bharucha & Mencl, W. Einar, 1996, s. 149; vlastný 
preklad). Bharucha a kol. tvrdia, že „zdá sa, že západní poslucháči majú prepracovanejší prejav 
tónin a ich vzťahov“ (ibid., s. 148; vlastný preklad). Niekoľko štúdií poukazuje na to, že toto je 
dôležité aj pri schopnosti spievať podľa nôt (Fine, Berry, & Rosner, 2006; Waters, Underwood, 
& Findlay, 1997). Obzvlášť to platí pri schopnosti predvídať nadchádzajúce tóny jeden po 
druhom; táto schopnosť má väčšiu úspešnosť, ak tieto tóny sú súčasťou tonálnej hudby alebo 
dobre známych vzorcov.   

Potreba rozpoznávať vzorce a synchronizácia má zárodky v prírode. Zviera naháňajúce iné 
zviera synchronizuje kroky tak, aby ho chytilo (Fischinger & Kopiez, 2008, s. 460); šimpanzy 
synchronizujú svoje hlasy, aby zväčšili vzdialenosť, na ktorú je ich počuť (Merker, 2000). 

Vyššie spomenuté detské hry, aktivity ako skákanie cez švihadlo, preskakovanie mlák či 
tancovanie sú príležitosťou na precvičenie koordinácie a rozpoznanie vzorca (Spychiger, 
2015a). 

Rozpoznanie vzorca a zoskupovanie sa nám umožňujú robiť veci simultánne: 
pochodovať, veslovať, tlieskať, zahrať symfóniu. Spoločná aktivita (a informovanie ostatných 
o nej) posilňuje skupinu, priťahuje ženy a nepriateľov drží bokom. Toto platí nielen pri
táborovom ohni, ale aj hlboko v džungli, kde šimpanzy robia presne to isté (Merker, 2000). Keď 
sa veci dejú v plnej synchronizácii, je to počuť a je to efektívnejšie. 

Zoskupovanie je tiež dôležitou technikou, ktorú môžeme využiť pri memorovaní počtov. 
Krátkodobá pamäť človeka dokáže (v priemere) uchovať sedem položiek. Keby sme si mali 
zapamätať číslo 1685175017561791, mohli by sme vytvoriť bloky ako 1685, 1750, 1756 a 1791, 
čo sú roky narodenia a úmrtia J. S. Bacha a W. A. Mozarta (v tomto poradí). Ak nenájdeme 
vhodný príklad, potom najlepšie funguje vytvorenie dvojíc a trojíc čísel (napr. na zapamätanie 
telefónneho čísla). Toto nás prenáša do sféry rytmu, v ktorom zvykneme zoskupovať položky 
do dvojíc a trojíc. Medzi aktivitami prezentovanými v tejto príručke sú aj príklady na 
zoskupovanie. Rozpoznanie vzorca je základnou spoločnou charakteristikou matematických 
a hudobných aktivít. 

Vo všetkých druhoch ľudskej činnosti ľudia preukazujú nielen to, že dokážu rozpoznať 
vzorce, ale že sú schopní ich aj tvoriť a produkovať. Toto nás prináša ku modelu kruhu 
semiotického fungovania, ktorý ponúka integráciu týchto dvoch aspektov v ľudskom správaní, 
vnímaní a konaní; viac v nasledujúcej kapitole (obr. 1.) 
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2.3  Hudba a matematika sú prelínajúce sa a ovplyvňujúce sa systémové znaky  

Pytagoras bol jeden z prvých ľudí, kto popísal zvuk a výšku tónu ako matematické 
záležitosti založené na systéme alikvotných tónov. V minulosti hudba nebola svetskou 
záležitosťou a takéto hudobné vysvetlenie jej dodalo ľudský, intelektuálny rozmer. Odvtedy sa 
však hudba chápe ako „akademická disciplína“. Aby sa emocionálne prvky oddelili od 
intelektuálnych a zvieratá od ľudí, „[...] v prvom tisícročí A.D.“ sa hudba rozdelila na dve 
odborné oblasti – „musicus a cantor [...]“ (Spychiger, 1995, s. 54). Táto dichotomizácia viedla 
v konečnom dôsledku k presvedčeniu, že hudba v podstate bola matematickým systémom. 
Zatiaľ čo intelektuálna časť hudby, teda časť, ktorú bolo možné matematicky vysvetliť, sa 
chápala ako vlastná človeku, emocionálny rozmer hudby zanikol. 

Daný vzťah medzi hudbou a matematikou viedol k myšlienke, že hudbu sa dá  použiť na 
zvýšenie matematických vedomostí, akademického úspechu a inteligencie vo všeobecnosti 
(Kelstrom, 1998). Výskum v tejto oblasti dospel k záveru, že intelektuálnu schopnosť môžeme 
zvýšiť počúvaním Mozarta (Rauscher, Shaw, & Ky, 1995), taktiež označované ako Mozartov 
efekt (Hilton, Saunders, Henley, & Henriksson, 2015, s. 18). Realizoval sa aj výskum, či sa 
potvrdí pozitívny vplyv väčšieho množstva hudobnej výchovy na sociálne správanie, vlastnú 
identitu a motiváciu (Costa-Giomi, 2004; Smolej Fritz & Peklaj, 2011). Avšak všetky tieto 
výskumy zároveň zistili, že úžitok z hudobného vzdelania nebol väčší ako úžitok, ktorý prináša 
pravidelné športovanie (Simpkins, Vest, & Becnel, 2010).          

Pytagoras a hudba 
Prvá informácia o opise hudby pomocou matematických symbolov sa spája s Pytagorom 
(Henning, 2009; Weber, 1991), ktorý objavil základné fyzické princípy západnej hudby. Na prvé 
experimenty použil monochord. Odhalil to, že vzťah medzi alikvotnými tónmi je konštantný 
a závisí od dĺžky struny. Navyše, vzťahy 2:3:4:5 prvých štyroch alikvotných tónov sú základom 
geometrie a používali sa v egyptských pyramídach a hrobkách (Weber, 1991, s. 19–20). Okrem 
toho, harmonický systém je oveľa komplikovanejší a vyvinutie modernej škály len na základe 
týchto princípov je skoro nemožné (Hindemith, 1940). Iba intervaly oktáva, kvinta, kvarta 
a tercia sú základnými časťami systému alikvotných tónov. Všetko ostatné je buď teoretický 
konštrukt alebo to súvisí s rokmi akulturácie, ale nedá sa jednoducho popísať v rámci systému 
alikvotných tónov. 

Numerické systémy v diele J. S. Bacha a iných 
Ďalšou matematicko-hudobnou témou je použitie čísel ako symbolov v renesančnej 
a v barokovej hudbe (Achermann, 2003; Egeler-Wittmann, 2004; Stoll, 2001a). Jednou 
z hlavných techník je premena názvov do kompozícií pomocou čísel. Na každé písmeno podľa 
miesta v abecede sa viazalo nejaké číslo (a=1, b=2, atď.) a názvy tvorili istý súčet. Výsledné čísla 
sa používali na určenie počtu taktov alebo nôt v jednom úseku. Napríklad, J. S. Bach mal 
zvláštny vzťah k číslu 14 (Buchborn, 2004). Ďalším príkladom tejto techniky, ako vysvetľuje 
Stoll (Stoll, 2001a), je zakomponovanie mien ľudí,  ktorí finančne podporovali skladateľa, do 
istého diela. Hoci toto poukazuje na použitie čísel, vzťahov a základnej matematiky, zároveň to 
naznačuje snahu skladateľa vyslať zašifrovanú správu, ktorú rozpozná možno len on sám. Toto 
je snaha, ktorú si naplnili tak, že počas skladania použili matematické myslenie.       
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Čísla, rady a symetrie – súčasná hudba a potreba formálnej štruktúry 
Na začiatku 20. storočia, keď sa upustilo od harmonického systému (čo malo svoje 

formálne dôsledky), skladatelia začali hľadať nové systémy, aby dali hudbe špecifickú formálnu 
štruktúru. Z tohto dôvodu serializmus začal tak, že chcel všetky hudobné parametre (dĺžku, 
dynamiku a výšku tónu) usporiadať okolo 12 poltónov. Toto však stále neprinieslo riešenie, ako 
dosiahnuť formálnu štruktúru celého diela. Prvé seriálové skladby (napr. Messiaenova Mode de 
valeurs et d’intensités, 1949) tak robia dojem, že nikde nezačínajú a nekončia, mohli by pokračovať 
donekonečna. A tak jeho systém nekonečných rytmov poukázal na to, že v hudbe je potrebná 
nová symetria; dokonca ani Messiaen sám pre seba nenašiel riešenie.          

Pierre Boulez, Luigi Nono a Karlheinz Stockhausen neskôr vyvinuli systémy,  používajúce 
preddefinované numerické rady ako základné princípy komponovania. Na výpočet číselných 
matíc použili metódu, ktorá nielen definovala vlastnosti nôt (čas, výška, dynamika), ale tiež 
vlastnosti formálnej štruktúry celej hudobnej skladby (celková dĺžka, počet taktov, taktové 
predznačenie) (Decroupet, 1995; Henning, 2009; Lehmann, 2009; Stoll, 2001b). V tomto čase 
boli veľmi populárne, navzájom spolu súvisiace, Fibonacciho postupnosť a Zlatý rez 
(iracionálne číslo). Pomocou týchto techník skladatelia chceli zaviesť do svojich skladieb 
symetrie a pravidlá vyššieho radu. Ďalší prístup sa objavuje u Toma Johnsona, ktorý „počíta“ 
hudbu (Nimczik, 2002).  

V týchto prípadoch vzťah medzi matematikou a hudbou sa nejavil preto, že hudba má 
veľmi blízko k matematike, ale preto, že hudobné parametre môžeme pretransformovať 
a zorganizovať ich pomocou matematických techník a naopak. Znakové systémy tvoriace 
základ hudby (notácia) a matematiky (čísla) sú do istej miery kompatibilné. Matematické vzťahy 
a symetrie sa použili na určenie hudobnej štruktúry. 

Semiotické teórie v matematike a v hudbe 
Prvé semiotické teórie vysvetľujú komunikáciu ako lineárny proces, v ktorom sa informácia 

priamo dostáva od jedného človeka k druhému. Charles S. Pearce však prišiel s trojitou 
klasifikáciou semiotického procesu, a to so systémom subjekt – objekt – znak. Aj tento systém 
popisuje komunikačné procesy. Hudba sa však nevnímala ako systém znakov v prvom rade 
preto, že „nemá objekt, ktorý by pomenovávala“ (Spychiger, 2001, s. 55; vlastný preklad) a tiež 
preto, že nie je základom skutočného komunikačného procesu. 

Alfred Lang (1993) vyvinul semiotický model založený na tom, ako človek vzťahuje sám 
seba k svetu. Systémy znakov chápe ako základ ľudského vnímania a činnosti v neustálom 
procese, ako je to vidieť v kruhu semiotického fungovania (obr. 1). Tento prístup popiera 
potrebu vydeľovať subjekt a objekt, namiesto toho vydeľuje procesy, ktoré „sa dejú v rámci 
človeka a [...] mimo človeka“ (Spychiger, 2001, s. 57; vlastný preklad); používa termíny 
‘presentant’ (namiesto termínu objekt) a ‘interpretant’ (namiesto termínu subjekt). Hudobné 
mentálne procesy sa tak dejú v kruhu; hudobná percepcia (‘IntrO’, čo vchádza) vedie ku hudobnej 
skúsenosti (‘IntrA’, čo sa deje v človeku), a to môže podnietiť hudobnú produkciu (‘ExtrO’, čo ide 
z človeka do sveta). „Tieto hudobné činnosti sa tak prejavujú mimo človeka: ako hudobná 
kultúra“ (čo je ‘ExtrA’, ibid., s. 58; vlastný preklad). Tento bod uzatvára kruh, a to potom opäť 
vytvára nové príležitosti pre hudobnú percepciu (ako naznačujú šípky v obr. 1).    
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Obr. 1: Všeobecný psychologický model vzťahu človek–svet. Kruh semiotického fungovania (podľa Langa, 1993) 

Chápanie hudby ako nezávislého systému znakov nám umožňuje porovnať ho s inými 
systémami, napr. s matematickým systémom, bez toho, aby sme pátrali po dôvodoch pre opačný 
postup. Môžeme hľadať a nájsť hudobné princípy, ktoré je možné vysvetliť pomocou 
matematiky. Hudba je plná symetrií a notácia je systém s matematickou presnosťou.       

Keď nezohľadníme lineárne myslenie, existuje mnoho ďalších znakových systémov; 
mnoho aspektov komunikácie (gestá, mimika) môžeme vnímať ako nezávislé znakové systémy. 
V reálnej komunikácii všetky tieto systémy sú vo vzájomnej interakcii a tvoria semiotický zväzok 
(Arzarello, 2015). V moderných teóriách vzdelávania tieto zväzky zohrávajú dôležitú úlohu, 
pretože pomocou tohto prístupu je možné vyučovací proces a interakciu v triede popísať oveľa 
presnejšie. 

Ak hudbu a matematiku chápeme ako pravé znakové systémy a ak akceptujeme teóriu 
semiotických zväzkov, potom interdisciplinárne projekty dostávajú nový význam. Tak ako gestá 
a mimika dopĺňajú orálnu komunikáciu, pomocou matematiky môžeme vysvetliť hudbu 
a naopak. Ak to máme jednoducho pomenovať, použijeme termín metafora, napr. matematický 
princíp najmenšieho spoločného násobku je metaforickým opisom polyrytmických procesov. 
Naopak, alikvotné tóny sú metaforou na diferenciálne rovnice a zlomky. Tak ako metafora 
v lyrike, naše metafory nepredstavujú presný princíp, ale pomáhajú pochopiť vzťahy a pravidlá. 

Hoci neveríme, že hudba je matematický systém a naopak, medzi týmito dvoma svetmi je 
množstvo prepojení (Bamberger, 2010; Brüning, 2003; Christmann, 2011; Lorenz, 2003). 
Pomocou konceptu semiotických zväzkov chceme rozvinúť kreatívne študijné prostredie 
(podrobnejšie v kapitole 4.1), a tak prepojiť zopár semiotických systémov.       
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3 Základy učenia sa 

3.1 Od zadania/úlohy k tvorbe 

Táto kapitola sa zaoberá dvoma aspektmi učenia sa. Zadanie, úloha symbolizuje štartovaciu 
čiaru procesu učenia sa. Úlohy môžeme charakterizovať tak, „že vždy poukazujú na niečo, čo 
chýba“ (Girmes, 2003, s. 6). Takto sa úloha mení na zdroj učenia sa. Samozrejme, musíme 
rozlišovať medzi „úlohami života“ a „školskými úlohami“ (porov. Girmes, 2003, s. 8). „Úlohy 
života“ sa rodia „zo stretnutia ľudskej bytosti so svetom, pričom nikto netvorí úlohy pre iných 
...“ (ibid; vlastný preklad). Úlohy používané vo vyučovacom procese, tzv. „úlohy napomáhajúce 
učeniu“ (ibid., s. 10; vlastný preklad), tvoria profesionáli. 

Do procesu tvorenia úloh vstupujú podmienky inštitucionálnej koncepcie a rozhľadenosť 
učiteľa. Miera autonómnosti takýchto úloh sa rôzni – od malej po veľkú. Pod mierou 
autonómnosti máme na mysli mieru voľnosti, ktorú žiaci pri realizácii zadaní majú. Ak proces a 
výsledky presne zadefinujeme, voľnosť je malá. Na druhej strane miera voľnosti otvorených 
úloh, ktoré sú zakomponované do podmienok učiaceho sa, je obyčajne vysoká. V závislosti od 
individuálnej skúsenosti žiaka  sa kognitívne schopnosti žiakov, ich záujmy a motivácia  prejavia 
rôznym spôsobom počas spracovávania zadaní, a to prináša rôzne výsledky. 

Koncept tvorby implikuje nasledujúci proces učenia sa. Tento koncept učenia sa 
zdôrazňuje vlastnú aktivitu každého človeka. Učiteľ navrhuje možnosti, ktoré si žiaci osvoja, 
a tým prispejú k aktívnej a sebou kontrolovanej tvorbe vedomostí. Aby sa obsiahli 
inštitucionálne koncepcie, socio-kultúrne, motivačné, ako aj vôľové predpoklady žiakov,           
zahrnutie situačných momentov konkrétnej situácie pri učení sa zameriava na interakčné 
procesy medzi žiakmi a učiteľmi (Gerstenmaier & Mandl, 1995; Greeno, 1989). 

Zaoberanie sa úlohami v matematike je centrálnym aspektom spoločnej práce učiteľov 
a žiakov počas vzdelávacieho procesu. Zohľadňujúc súčasnú diverzitu žiakov, úlohy sú 
navrhnuté tak, aby si žiaci mohli zvoliť rôzny prístup, t. j. môžu sa riešiť podľa aktuálnej úrovne 
žiakov a ich matematických a hudobných predispozícií. Často po fáze samostatnej práce na 
zadaní nasleduje diskusia o jednotlivých prístupoch vo väčších skupinách. Aktivizácia žiakov 
v zmysle objavovania matematiky alebo hudby je prvoradá. 

Veľmi často postupnosť „sám--vo dvojici--v skupine“ (z angl. „think-pair-share“, porov. 
Barzel, Büchter, & Leuders, 2007, s. 118–123; vlastný preklad) umožňuje, v prvom rade, aby 
jednotlivec analyzoval úlohu bez ovplyvňovania názormi iných žiakov. Cieľom fázy „vo dvojici“ 
je výmena názorov so spolužiakom, pričom tento neverejný charakter komunikácie ponecháva 
priestor na nedokončené myšlienky. Až v treťom kroku je na rade komunikácia v rámci triedy. 
Toto má obyčajne formu prezentácie, po ktorej nasleduje diskusia v pléne. Takýto spôsob 
realizácie úloh vedie k tvorbe vlastných (individuálnych) vedomostí, ktoré sa vo fáze 
komunikácie vo dvojici a v skupine  môžu ešte zdokonaliť, čo v konečnom dôsledku vedie 
k procesom spoločnej tvorby, spoločného rozmýšľania. Koncept spoločnej tvorby označuje 
tvorbu spoločných vedomostí pomocou sociálnej výmeny (porov. Brandt & Höck, 2011). 

Štúdium hudby , oproti štúdiu matematiky,  sa často začína procesmi v skupine, pretože 
umožňuje interakciu , napr. „výzva a reakcia“ (z angl. „call and response“, Spychiger, 2015a, 
s. 57; vlastný preklad). Na hodinách hudby sa ukázala ako efektívna skúsenosť s realizáciou
jednotlivých činností na pozadí spoločnej aktivity. Napríklad, spievanie jednotlivca v zbore ako 
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súčasť väčšieho celku dá obyčajným vystúpeniam výraz (Spychiger, 2015a, s. 53). Navyše, 
v procese štúdia hudby zohráva imitácia dôležitú úlohu, najmä počas vyučovania alebo štúdia 
hry na hudobnom nástroji.  

Oba osvojovacie procesy – v matematike aj v hudbe – dookola v sebe spájajú „individuálne 
štúdium“ a „skupinové štúdium“, a tak prispievajú k osvojeniu si zručnosti riešenia problémov. 
Štúdium matematiky a hudby môžeme v zmysle konštruktivizmu (ako teórie vzdelávania 
založenej na interakcii skúseností a názorov; pozn. prekladateľa) charakterizovať ako procesy 
orientované na činnosť a ako situačné a sociálne procesy (porov. Reinmann-Rothmeier & 
Mandl, 2001; Spychiger, 2015a). 

Zadania v rámci aktivít tohto projektu sú navrhnuté tak, aby prípadne bolo možné 
aplikovať princípy konštruktivizmu, skúsenostnú bázu a spoluvytváranie vedomostí, pričom sú 
v nich použité metodické prístupy aplikovateľné v matematike a v hudbe.      

3.2 Vnímanie a aktivita 

Vnímanie a aktivita sú centrálne prvky v kruhu semiotického fungovania, popisujúceho 
interakciu medzi človekom a svetom: vnímanie prináša informáciu človeku a pomocou aktivity 
je človek v kontakte so svetom. Vo vnútri človeka vnímanie vytvára vedomosti a aktivita vytvára 
kultúru vo svete (pozri kap. 2.3, obr. 1). 

V hudobnej výchove toto prepojenie nebolo vždy samozrejmosťou, keďže dlhú dobu 
hudobné vzdelanie nepredstavovalo nič iné len hodiny spievania. Až v dvadsiatych rokoch 20. 
storočia (v Nemecku) reformou Lea Kestnberga sa hudobné vzdelanie začalo rozvíjať 
a postupne si našlo miesto v odbornej komunite a stalo sa centrom záujmu vo vzdelávaní nielen 
učiteľov,  ale  aj v samotných školách, t. j. vo vzdelávaní žiakov. 

Dlhú dobu boli aktivity a vnímanie paralelnými aspektmi filozofie hudobnej výchovy 
(Spychiger, 1997). Obzvlášť známa je diskusia medzi Bennettom Reimerom a Davidom 
Elliottom. B. Reimer tvrdil, že „zabezpečenie hudby v škole jestvuje [len] kvôli tomu, aby sa 
zabezpečila rôznorodosť služieb spoločnosti“ (Reimer, 1989, s. 24; vlastný preklad). 
Dôsledkom toho bolo to, že chcel posilniť vnímanie (estetických skúseností) hudby v učebných 
osnovách.  

D. Elliott, na druhej strane, kritizoval prevahu klasickej hudby v učebných osnovách a 
nedostatok prijatia afektívnych prvkov v korešpondujúcich učiteľských koncepciách, (Elliott, 
1987). Spolu s Christopherom Smallom, Elliott podporoval hudobnú tvorbu („musicking“, z 
„music making“) – ako hlavný prvok v triede (Elliott & Silverman, 2014; Small, 1998). Pomocou 
kruhu semiotického fungovania Maria Spychiger poukazuje na dôležitosť oboch prvkov – 
aktivity aj vnímania – v hudobnej výchove (Spychiger, 1997),  vychádzajúc zo všeobecného 
modelu pre ľudský život ako celok. 

Aj v súčasnom štúdiu matematiky sa súhra vnímania a aktivity  stáva čím ďalej tým 
dôležitejšia. Rôzne úrovne komunikácie spolupracujú v semiotických zväzkoch (Arzarello, 
2015) a študenti používajú cyklus aktivity a vnímania na rozvíjanie matematického chápania.  

Hlavným prvkom matematiky je pohľad zblízka. Identifikácia vzorcov a ich prevod do 
systému znakov je základnou úlohou matematiky. Opakovania, a teda, pravidelnosti, môžeme 
sledovať v písaných symboloch. Tieto pravidelnosti sú základom matematických pozorovaní. 
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Počas vyučovacích hodín študenti rekonštruujú tento prístup. Matematické úlohy slúžia ako 
stimuly pre zadania riešené na papieri. Analýzou týchto zadaní, založenou na percepcii, sa 
odhalia pravidelnosti a transformujú sa na povedomie. 

Rovnakým spôsobom funguje objavenie matematických aspektov v každodenných javoch. 
Proces modelovania presúva centrálne aspekty reálnej situácie do realistického modelu, ktorý 
obsahuje centrálne štrukturálne prvky reálnej situácie. Toto je základ matematického modelu. 
Počas vyučovacej hodiny aktivita núti žiakov objavovať matematické pravidelnosti 
a štrukturálne princípy. V tomto prípade ide o „matematickú tvorbu“, a teda korešponduje to 
s konceptom hudobnej tvorby (musicking). Všetky aktivity kombinujú prvky aktivity 
a vnímania, aby sa u detí podporila otvorená myseľ a prejav emócií.         

3.3 Vytváranie skúseností 

Aktivity vytvorené v tomto projekte majú za cieľ ponúknuť študijné prostredie, 
v ktorom sa budú vytvárať matematické a hudobné skúsenosti. Hudobný a matematický obsah 
sa zlúči. Materiál poskytne pohľad na obe oblasti. Interdisciplinárne študijné prostredie spracuje 
obsah odlišne, a tak ponúkne skúsenosti, ktoré nie sú dosiahnuteľné, ak sa tieto oblasti osvojujú 
samostatne. 

John Dewey (1925; 1980/1934) to chápe tak, že „skúsenosť“ je „interaktívna komplexná 
záležitosť pozostávajúca nielen z kognitívnych, ale aj z afektívnych, emocionálnych 
a estetických prvkov“ (Neubert, 2008, s. 234–235; vlastný preklad). My tento prístup 
zohľadňujeme v tom zmysle, že do centra procesu učenia sa dávame „skúsenosť“, nie kogníciu. 
Pred reflexiou a myslením sa najprv ponoríme do pocitov, do estetického vnímania a do dojmov 
z aktuálnej situácie (ibid., s. 235).    

Z „prúdu udalostí“ (Spychiger, 2015b, s. 111) sa intuitívne vyberá sekvencia, ktorá sa 
mení na skúsenosť. Reálna skúsenosť je časovo obmedzená jednotka emocionálnej kvality 
deskriptívneho charakteru a s obsahom, ktorý možno pomenovať: „... tie veci, o ktorých 
povieme pri spomínaní na nich, že to bola skúsenosť [...] – hádka s niekým, ku komu sme raz 
mali blízko, odvrátená katastrofa [...], večera v reštaurácii v Paríži [...]“ (Dewey, 1980/1934, 
s. 37; vlastný preklad). Podľa Deweyiho  skúsenosti sú charakterizované svojím komunikačným
charakterom. Pomocou interakcie ľudia môžu byť súčasťou skúseností iných a potenciálne 
získať nový pohľad na svoje vlastné skúsenosti (porov. Neubert, 2008, s. 238).          

 Aktivity v tomto projekte, vychádzajúc z Deweyiho, ponúkajú študijné prostredie 
poskytujúce priestor skúsenostiam. 

Aktivity v tomto projekte sú vyvinuté tak, aby podnietili prepojenie matematických 
a hudobných javov (pozri obr. 2). Situačná báza umožňujúca zúčastneným získať nové 
skúsenosti s matematikou a s hudbou, resp. s obomi, je vytvorená tak, že dôraz sa kladie na 
výber individuálnych javov pomocou reflexie a skupinovej diskusie. Pomocou skúseností 
ponúknutých aktivitami môže tento prístup  pomôcť zmeniť nevedomo vytvorený obraz 
o matematike a o hudbe.
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Obr. 2: Skúsenosť (Spychiger, 2015, s. 112) 
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4  Vzdelávacie aspekty a štruktúra príkladov  

4.1 Prostredie na vyučovanie a učenie sa  

Termíny „prostredie pre vyučovanie“ a  „učenie sa“ sa objavili v čase, keď vznikali 
alternatívy vzdelávania zameraného na učiteľa. Hľadanie nových foriem vyučovania a učenia sa 
často závisí od zmeny postoja k samotnému učeniu sa. Chápanie učenia v súčasnosti ovplyvňujú  
konštruktivistické prístupy. Dominuje myšlienka, že učenie sa je proces situačnej tvorby 
vedomostí včlenené do kontextu a kultúry (Greeno, 1989). Navyše sa predpokladá, že učenie sa 
tvorí medzi žiakom a učiteľom (Krummheuer, 2007, s. 62). 

Učenie sa v istom študijnom prostredí, ktoré sa vníma ako tvorba vedomostí, je založené 
na istých princípoch. Tieto princípy nachádzajú vyjadrenie v rôznych konštruktivistických 
učebných prístupoch. Príkladmi takýchto prístupov sú výučba cez ukotvenie vedomostí (angl. 
anchored instruction approach), kognitívna flexibilita  (angl. cognitive flexibility approach) 
a kognitívne tútorstvo (angl. cognitive apprenticeship approach). Tieto prístupy, pochádzajúce 
z 90. rokov 20. storočia, majú spoločný jeden aspekt: učitelia vytvoria „študijné prostredie“, 
v ktorom si žiaci osvoja odborné myslenie a správanie. Tieto typy prostredí „pre vyučovanie“ 
a pre „učenie sa“ môžeme charakterizovať nasledujúcim spôsobom: „Prostredie pre učenie sa 
je miesto, kde ľudia využívajú prítomné prostriedky na to, aby pochopili nové veci a dospeli 
k zmysluplným riešeniam problémov“ (Wilson, 1996, s. 3; vlastný preklad). Takýto typ 
konštruktivistického prostredia pre učenie sa Wilson (1996, s. 5; vlastný preklad) definuje takto 
: 

... miesto, kde žiaci môžu spolu pracovať a podporovať sa, a pritom využívajú rôznorodé nástroje 
a zdroje informácií počas riadeného prístupu k študijným métam a aktivitám ponúkajúcim riešenie 
problémov.    

Táto definícia jasne naznačuje, že prostredie pre vyučovanie a učenie vytvárajú priestor pre žiaka 
a zároveň sú navrhované učiteľom. Štúdium v takom prostredí má stále inštitucionalizovaný 
charakter, keďže je vopred plánované a špeciálne navrhnuté, no zároveň dáva žiakovi priestor 
narábať s daným materiálom kreatívne. 

Chápaním vyučovania ako prostredia dávame dôraz na „miesto“ alebo „priestor“, v ktorom 
vzdelávanie prebieha. Študijné prostredie zahŕňa minimálne žiaka, „situáciu“ alebo „priestor“, 
v ktorom žiak koná použitím pomôcok a zariadení, zberom a interpretáciou informácií, príp. aj 
kontaktom s inými, atď. (Wilson, 1996, s. 4; vlastný preklad).    

V súčasnosti sa termín „študijné prostredie“ („prostredie pre učenie sa“)  často objavuje 
s termínom „diferencovať“, najmä v súvislosti s „prirodzenou diferenciáciou“. Je dôležité, aby 
si žiaci našli vlastné spôsoby učenia sa, vlastné tempo učenia sa a vlastný spôsob, ako dospejú k 
individuálnym odhaleniam. Zdá sa, že v poslednom čase sa termín spoločné vytváranie stáva 
čoraz dôležitejším. S koncepciou spoločného vytvárania „dosiahnutie individuálneho výrazu“ 
získava „kultúrnu povahu“ (Brandt & Höck, 2011, s. 249).  

V oblasti matematiky sa to nazýva „hmotné študijné prostredie“ a charakterizujú ho tieto 
atribúty: 

Hmota/látka v matematike s viditeľnou štruktúrou a vzorcom (odborný rámec); orientácia 
na centrálne aspekty; potenciál vysokej kognitívnej aktivácie; aktivity orientované na 
matematický obsah a procesy; iniciácia samostatnosti u všetkých žiakov; stimulovanie 
vlastného spôsobu rozmýšľania a učenia sa, ako aj vlastných foriem prezentácie; prístup 
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pre každého: matematická aktivita by mala byť možná na základnej úrovni, použitie 
schopnosti prepojiť predošlé vedomosti; zložitejšie úlohy pre šikovných žiakov; 
umožnenie sociálnej výmeny a matematickej komunikácie (Hirt & Wälti, 2008, s. 14; 
preložil Peter Ludes; vlastný preklad do slov.).      

Tieto charakteristiky študijných prostredí môžeme previesť na aktivity tohto projektu. 
Predstavujú veľmi vysoký potenciál pre kognitívnu aktiváciu, čo môžeme ešte zintenzívniť 
skúsenosťou zo zapojenia fyzického pohybu. Dôraz je vždy na vlastnej aktivite žiaka. Vzájomná 
aktivita a skúsenosti dávajú žiakom priestor na objavovanie, čo včleňuje individuálny progres do 
prepojenia matematiky a hudby. V takomto priestore, v ktorom sú vítané vlastné nápady žiakov, 
vytvárame nové študijné prostredie. Ako poukazujú Cslovjecsek a Linneweber (2011), žiaci sa 
stávajú zásadnými spolutvorcami vyučovacieho procesu. 

4.2 Úloha materiálov a priestoru 

Veľa procesov v matematike si pre svoje osvojenie vyžaduje prácu s materiálmi. Materiály 
slúžia ako nástroje predstavivosti, spúšťajú premýšľanie a konkretizujú ho (porov. Hülswitt, 
2003, s. 24). Materiály vizualizujú matematické myslenie, a tak napomáhajú osvojeniu. Štruktúra 
matematických objektov, napr. čísla,  je materializovaná. Mentálne obrazce môžeme vytvoriť 
pomocou aktivít s týmto matematickým materiálom, t. j. postupnosť pohybu môžeme nahradiť 
mentálnymi obrazcami (Vogel, 2014). Štúdium hudby prebieha za účasti zvuku a hudobných 
nástrojov. Hudobné materiály potom slúžia ako súčasť hudobnej produkcie. Z teoretického 
hľadiska sa na koncept mentálneho obrazca  kladie menší dôraz; naopak, v centre je interakcia 
medzi žiakom a materiálom. 
 Podľa Vygotského materiál má funkciu mediátora: 

Vyššie mentálne funkcie existujú istý čas v distribuovanej alebo v „zdieľanej“ forme, keď 
žiaci a ich učitelia spoločne používajú nové kultúrne nástroje, aby vyriešili isté úlohy. Keď 
si žiaci osvoja (vo Vygotského terminológii „privlastnia si“) rôznorodosť kultúrnych 
nástrojov, dokážu samostatne používať vyššie mentálne funkcie (Bodrova, E. & Leong, 
D.J., 2001, s. 9).   

Materiály, najmä kontrolovaná činnosť súvisiaca s materiálmi, predstavujú technický jazyk, 
prístupy a myslenie vo funkčnej, tematickej kultúre,   preto môžu zaručiť prístup k tomuto 
tematickému svetu a  zároveň  ponúkajú možnosť zahrnúť aj svet žiakov (Vogel, 2014). 
Materiály na seba preberajú úlohu mediátora tak vo vyučovaní matematiky, ako aj vo vyučovaní 
hudby. Detská ranná výchova začína s hračkami produkujúcimi zvuk. Takýto materiál nadobúda 
svoju funkciu v procese matematickej alebo hudobnej výchovy. Skupina predmetov sa zmení 
na vyjadrenie čísla, usporiadanie lavíc v triede môžeme chápať ako vzťahy funkcií, panvicu 
a hrnček ako nástroje na vytvorenie zvuku. 

Zahrnutie priestoru pri vytváraní študijného prostredia dáva priestor aj zahrnutiu ľudského 
tela ako tretej dimenzie. Človek získava skúsenosť so samým sebou v interakcii s okolím. Sled 
pohybu a pohyby tela sa dajú interpretovať pomocou matematiky (Vogel, 2008). Pohyby tela, 
ako napr. tlieskanie, môžu byť prostriedkom hudobnej tvorby.    
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4.3 Štruktúra príkladov 

Táto učiteľská príručka obsahuje šesť príkladov, a tak ponúka možnosti kombinovania 
matematiky a hudby na vyučovaní. Daná štruktúra kopíruje vzor didaktického spracovania. 
Model spracovania prvýkrát navrhli Alexander a kol. (1977) a neskôr bol „prevzatý pre oblasť 
vyučovania a učenia sa“ (Vogel, 2014, s. 232). Modely spracovania opisujú opakujúce sa 
problémy a ponúkajú ich zovšeobecnené riešenia (Vogel & Wippermann, 2011). Pomocou 
formálnej štruktúry sa popisujú (didaktické) situácie (modely) flexibilným, ale zároveň 
štandardizovaným spôsobom. Príklady musia prejsť niekoľkými úpravami predtým, než 
dosiahnu finálnu podobu. 

Nasledujúce príklady, prezentované v piatej kapitole, sú rozdelené do štyroch hlavných 
bodov, pričom tretí z nich, Realizácia, predstavuje samotný obsah aktivity.   

Obr. 3: Jednotná štruktúra vo všetkých príkladoch v časti 5 

I. časť: Prehľad 
Táto časť poskytuje všeobecné informácie o každom príklade, aby bolo možné nájsť 

vhodné aktivity na rôzne účely. Kľúčové slová a krátky opis ponúkajú stručnú charakteristiku 
aktivity. Keďže mnohé z aktivít pracujú s jednoduchými konceptmi, učiteľov vyšších ročníkov 
môže zaujímať tretia časť. Varianty však môžu inšpirovať aj iných, keďže si myslíme, že toto je 
najdôležitejšia časť pre ďalší rozvoj. 

K tejto učiteľskej príručke patrí aj zoznam „Kľúčových zručností a charakteristík jadra“ 
ako pre matematiku, tak aj pre hudbu. Každá aktivita súvisí s touto zbierkou tém, ako je to 
uvedené v rôznych oficiálnych dokumentoch všetkých partnerských krajín.  

II. časť: Prípravné úvahy
Prípravné úvahy uvádzajú základné vedomosti a zručnosti, ktoré by žiaci mali mať, aby 

danú aktivitu zvládli. Niektoré môžu byť dôležitejšie než iné, no hlavným cieľom aktivít je, aby 
sa žiaci bavili a aby nemali problémy s ich zvládnutím. Je dôležité pozorne si túto časť 
preštudovať.     

Prehľad

• Názov
• Téma
• Kľúčové slová
• Krátky popis
• Zadanie pre

súbor tém /
jadro hudby a
matematiky

Prípravné úvahy

• Predpoklady
v matematike

• Predpoklady
v hudbe

• Prepojenie
medzi
matematikou
a hudbou

Realizácia

• Ciele
• Cieľová

skupina
• Časová škála
• Štandardný

prístup
• Materiál,

obrázky, hudba

Varianty

• Varianty
• Ďalšie prístupy

v hudbe
• Ďalšie prístupy

v matematike
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III. časť: Realizácia
Tretia časť ponúka stručné inštrukcie, ako by sa aktivita mohla realizovať. Tento štandardný

prístup ponúka návod, ako začať. Slúži ako ťahák3. Nie je to nič viac ako stručný úvod a nemôže 
nahradiť adekvátnu prípravu vyučovacej hodiny a témy. Cieľ, cieľová skupina a časová os 
predstavujú detailnejšie informácie potrebné na prípravu aktivity.       

IV. časť: Varianty
Varianty nielen ponúkajú rôzne prístupy k danej aktivite, ale tiež by chceli byť akýmsi 

oknom do sveta poznania v rámci témy obsiahnutej v aktivite. Aktivity ponúknuté v tejto 
učiteľskej príručke sú krátke a ľahko splnia účel. Každú aktivitu môžeme vnímať ako bránu do 
nového sveta myšlienok.     

Príklady prezentované v piatej kapitole kopírujú vzor, ako znázorňuje obr. 5. Na rýchlu 
orientáciu v rámci danej štruktúry vzor používa ikonky. Prvá časť, Prehľad, používa oko. Druhá 
časť, opis predpokladov v matematike a v hudbe, používa obrázok zápisníka; táto časť taktiež 
obsahuje informácie súvisiace s prepojením matematiky a hudby a je najintelektuálnejšou 
časťou prezentácie. Ikonkou pre tretiu časť je jeden kúsok puzzle; znamená to, že táto aktivita – 
spolu s cieľom a charakteristikou – je konkrétnym príspevkom k celkovej myšlienke tohto 
prístupu k učeniu: zvukom k matematike alebo matematikou k zvukom. Ikonka pre štvrtú časť 
naznačuje dve šípky smerujúce od seba; v tejto časti sú uvedené varianty aktivity, aby učitelia 
mali viac možností realizácie aktivity a boli tak motivovaní sami hľadať ďalšie možnosti.       

3 Liebetrau (2004, s. 9). 

Part I – Prehľad  

Part IV – Varianty

Part II – Prípravné úvahy

Part III – Realizácia

Obr. 4: Štruktúra príkladov s ikonkami 
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Obr. 5: Vzor príkladov 
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5 Príklady  

5.1 Zvukovými chodníčkami okolo školy 

Téma  
Zvukovými chodníčkami okolo školy. Táto aktivita je  zameraná na „zvuky v 
priestore“, o ich vzťahoch a o možnej symbolike.  

Kľúčové slová 

„zvuky v priestore“ (akustické prostredie), počúvanie, časová os, vzťahy 

Krátky popis 

V tejto aktivite žiaci počúvajú zvuky zo školského prostredia, umiestnia ich na časovú os 
a samostatne skúmajú zvuky v priestore.  

Zadanie pre súbor tém / jadro hudby a matematiky  
Hudba: porozumenie hudbe a zvukové povedomie prostredníctvom počúvania; 
diferencované vnímanie zvukov; schopnosť popísať zvuky a šumy z rôznych 
aspektov; rozpoznanie nestálosti zvukov a šumov; grafický zápis.  
Matematika: geometria (dĺžka, transformácia); meranie (dĺžka); čísla (odhad a 
porovnanie); priestorová orientácia; časová orientácia; usporiadanie; vzťahy 
(a/alebo, pred, po, simultánne, atď.); teória množín.  

Prípravné úvahy 

Predpoklady v matematike 

Základy priestorovej orientácie a odhadu času a vzdialenosti.  

Predpoklady v hudbe 

Základná schopnosť rozoznať okolité zvuky. 

Prepojenie medzi matematikou a hudbou (vrátane opodstatnenia takejto formy) 

Započúvanie sa do prostredia počas prechádzky a spoznanie nahratých zvukov 
prepája priestorovú orientáciu a odhad času  i vzdialenosti so schopnosťou 
rozoznať zvuky okolitého prostredia. 

Pripísanie zvuku/javu konkrétnemu časovému bodu súvisí s určením 
vzdialenosti/času v matematike. Vytváranie zhlukov podľa rôznych kritérií 
(vzdialenosť, zdroj, trvanie, intenzita) vedie k niektorým aspektom teórie 
množín.   

Realizácia aktivity 

Ciele  

Zlepšiť u žiaka zručnosť počúvať a schopnosť popísať zvuky. Podnietiť 
chápanie, že zvuky sú  často krátkodobé a ich vnímanie a spomienky na nich sú 
subjektívne. Vhodne využiť časovú os  a zoskupiť zvuky do množín podľa 
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rôznych kritérií. Hľadať usporiadania (od najbližšieho k najvzdialenejšiemu, od 
najhlučnejšieho k najtichšiemu, od prvého k poslednému).    

Cieľová skupina (vek žiakov, veľkosť skupiny, žiaci so špeciálnymi potrebami …) 

Vek: 6 – 11 rokov (+), max. 30 žiakov. V menších skupinách môže prebehnúť diskusia. 

Časová škála 

30 minút pre štandardný prístup 

Aktivita – štandardný prístup  
Príprava: Učiteľ nahrá zvuky a pripraví tak „ozvučenú prechádzku“ (z angl. 
originálu soundwalk; pre viac informácií, pozri Zoznam literatúry) v okolí školy. 
(Keď sú topánky „hlučné“, podlahy a miestnosti budú medzi inými zvukmi 
z daného prostredia.) 

1. V triede žiaci pozorne počúvajú nahrávku. Počas počúvania si zapisujú alebo
kreslia, čo si myslia, že počujú v nahrávke. 

2. Učiteľ zozbiera odpovede a spolu so žiakmi o nich diskutuje. Odpovede sa
potom rôznym spôsobom roztriedia (zdroj, tvar, vzdialenosť, hlučnosť, atď.), 
vytvoria sa skupiny, medzi ktorými sa poukazuje na rôzne vzťahy.  

3. Učiteľ spolu so žiakmi umiestni zvuky na časovú os,  vytvorenú na tabuli,
resp.   na zemi nakreslením čiary alebo na šnúre pomocou štipcov. Môže začať 
diskusia, ako zvuky po sebe časovo nasledovali a pokračovať určením času, 
ktorý prebehol medzi jednotlivými zvukmi. 

4. Urobiť rovnakú zvukovo podporenú prechádzku so žiakmi (môže to byť
ďalší deň).           

Materiál, obrázky, hudba – materiálovo-priestorové zabezpečenie  

Vlastná nahrávka, prednostne z prostredia školy (navrhujeme, aby takáto 
nahrávka netrvala dlhšie ako 2 minúty). 

Nahrávacia technika (aplikácie v mobilnom telefóne, audio nahrávač a pod.). 
(My navrhujeme aplikáciu pre mobilné zariadenia ‘soundOscope.’) 

Varianty  

Varianty  

Urobte ďalšiu nahrávku (alebo požiadajte žiakov) a porovnajte to s tou 
predchádzajúcou. Čo je iné, čo je rovnaké, čo sa zmenilo? Skúste umiestniť nové 
zvuky a šumy na pôvodnú časovú os.  

Skupiny žiakov vytvoria nahrávku v prostredí školy, rozšíria ju a analyzujú ju 
podľa štandardného postupu (napr. v inom čase a v inom počasí). 

Vo vyšších ročníkoch môžeme použiť navigačnú pomôcku GPS a vyhľadať 
a znázorniť trasu (napr. na online mape, ako je Google mapa).       
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Ďalšie prístupy v hudbe 

Kombinujte rôzne zvuky s hudbou podľa nôt a zahrajte ich na hudobných 
nástrojoch. Použite jednotlivé zvuky ako vzor na vytvorenie rytmu.  

Vytvorte hudobný zápis, aby ste popísali jednotlivé zvuky. Vymyslite rôzne 
vhodné znaky pre rôzne zvuky a a pozorujte zmenu.   

Pomocou nahrávača môžeme nahrať typické zvuky. Kto pozná miesta/zvuky 
pri škole, v susedstve či v meste? Z tohto materiálu môžeme pripraviť kvíz 
alebo orientačnú hru, na ktorej sa môžu zúčastniť aj iné triedy alebo rodičia.      

Ďalšie prístupy v matematike 

Žiaci nakreslia mapy prechádzok a porovnajú ich. 

Pripravte mapu a rozdeľte ju na miesta poprepájané cestičkami. Žiaci sa snažia 
nájsť cestičku na mape, ktorá im umožní prekročiť každú cestičku len raz. 
Eventuálne, hľadajú najkratšiu cestu, aby prešli každým miestom na území školy. 
Potom urobia nahrávku tejto trasy.  

Zmerajte vzdialenosti, keď fontánu, cestu alebo školský zvonček je možné 
počuť za rôznych podmienok (počasie, hluk, čas).  

Počas dlhšieho obdobia zozbierajte a identifikujte zvuky konkrétnej trasy 
a zoskupte ich do množín. Niektoré z nich budú úplne odlišné, zatiaľ čo iné sa 
môžu prekrývať, t.j. frekventovaná cesta a nákladiaky sú ľudské vynálezy, no 
prameň je súčasťou prírody. Keď sa nehýbeme, aj prameň, aj hluk 
z frekventovanej cesty sú kontinuálne, pravidelné.  

Nahrajte rovnakú trasu, pričom meníte tempo chôdze s „hlasnými“ podrážkami 
topánok. Zastavte sa a potom opäť pokračujte.          

Zoznam použitej literatúry 
Software ‘soundOscope’: 
https://itunes.apple.com/ch/app/soundoscope/id494240165?mt=8 
Cslovjecsek, Markus (et al.): Mathe macht Musik, Impulse zum musikalischen Unterricht mit dem Zahlenbuch 3 
und 4, Klett und Balmer Verlag, Zug, 2004, s. 23, s. 69. 
Westerkamp, Hildegard (1974): Soundwalking. In: Sound Heritage III/4. 
[http://www.sfu.ca/~westerka/writings%20page/articles%20pages/soundwalking.html, 29.1.2015] 
Dietze, Lena (2000). Soundscapes – Klanglandschaften, Soundwalks – Klangspaziergänge. In: L. Huber & E. 
Odersky (Hrsg): Zuhören-Lernen-Verstehen (S. 92-103). Braunschweig: Westermann, Reihe Praxis Pädagogik. 
Schafer, R. Murray (2010). Die Ordnung der Klänge. Eine Kulturgeschichte des Hörens. Mainz: Schott. 
Schafer, R. Murray (1977). The Tuning of the World. New York: Knopf. 
Schafer, R. Murray (1994). Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Rochester, VT: 
Destiny Books. 
Príklady na soundwalks na YouTube 
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5.2 Vytvor rytmus: vzťahy násobenia a rytmu 

Téma  

Táto aktivita využíva ľudské telo, zafarbenie zvuku a rytmus (metrum), aby 
motivovala žiakov používať istý vzorec a rytmus na lepšie pochopenie vzťahov 
násobenia.            

Kľúčové slová 

rytmus (metrum), vzťahy násobenia 

Krátky popis 

 Hlasným rytmizovaním v kruhu spolu s prvkami klepania po tele deti rozvíjajú 
svoje chápanie vzťahov násobenia. Táto aktivita zdôrazňuje hudobný rytmus 
a vzťahy násobenia.     

Zadanie pre súbor tém / jadro hudby a matematiky  
Hudba: pulz, metrum a rytmus, hudobná tvorba. 

Matematika: matematické zdôvodnenie, prepájanie; vyjadrenie matematických 
myšlienok, numerické vzťahy – násobenie, odhad. 

Prípravné úvahy 

Predpoklady v matematike 

spočítavanie, násobenie, vzorce 

Predpoklady v hudbe 

fyzická koordinácia (tlieskanie, dupanie), pulz 

Prepojenie medzi matematikou a hudbou (vrátane opodstatnenia takejto formy) 

Vzťahy násobenia a hudobný rytmus. 

Realizácia aktivity 

Ciele  

Pochopenie vzťahov násobenia a hudobného rytmu sa u žiakov podporí 
pomocou skupinovej aktivity a prácou s vlastným telom.    

Cieľová skupina (vek žiakov, veľkosť skupiny, žiaci so špeciálnymi potrebami …) 

Vek: 7+, aktivita pre celú triedu  

Časová škála 

20+ minút 

Aktivita – štandardný prístup  
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- Učiteľ sa postaví do kruhu spolu s deťmi. Vysvetlí deťom, že každý z nich, 
keď príde na  neho rad, povie iba jedno číslo od 1 do 4. Začína sa žiakom po 
učiteľovej ľavej strane a pokračuje sa do kruhu počítajúc 1, 2, 3, 4. Pokračuje 
sa dovtedy, kým každý žiak nepovie číslo (1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, atď.). Tento 
proces sa opakuje, a tak sa nastaví rytmus.  

- Keď si žiaci osvoja, čo treba robiť, pridá sa k tomu klepanie na telo. 
Požiadajte žiakov, ktorí sú číslo 1, aby zatlieskali, keď počujú svoje číslo 
a požiadajte žiakov s číslom 4, aby zadupali. Keď prejdete všetkých žiakov 
v kruhu, má posledný žiak číslo 4? Vedia deti vysvetliť prečo?  

- Je veľmi pravdepodobné, že kruh sa nekončí číslom 4. Ak to tak je, 
požiadajte žiakov, aby predvídali, koľkokrát treba obísť kruh, aby sa kruh 
končil číslom 4. Vyskúšajte to a zistite, ako to dopadne.  

- Teraz vyskúšajte rovnakú aktivitu s inými číslami (napr. 1, 2, 3, 4, 5 alebo 1, 
2, 3). Je dôležité, aby pred samotnou aktivitou žiaci mali možnosť predvídať, 
čo sa stane a prečo. Mali pravdu?  

- Čo si deti všimli o rôznych rytmoch? Je nejaký rytmus, ktorý uprednostňujú? 
Prečo?          

Materiál, obrázky, hudba – materiálovo-priestorové zabezpečenie  

Pomôcky: nie sú potrebné žiadne pomôcky 

Iné: Táto aktivita by sa mala robiť v miestnosti, v ktorej majú deti priestor 
urobiť kruh a potom pracovať vo dvojiciach.  

Varianty  

Varianty  

- Môžete požiadať deti, aby pridali iný spôsob klepania po tele (plesnutie, 
lúsknutie) pri číslach, ktoré sú medzi prvým a posledným. 

- Triedu môžeme rozdeliť do dvoch a viac skupín a aktivitu môžeme 
opakovať s každou skupinou. Čo si všimnú teraz? Bolo to ťažšie alebo 
ľahšie? 

- Na základe prvej aktivity, druhé a tretie dieťa je ticho, ale skupina musí 
dodržať, aby jedinými zvukmi boli údery 1 a 4. 

Ďalšie prístupy v hudbe 

- Deti môžu vytvoriť vlastný prvok klepania po tele. 

- Deti môžu použiť hudobné nástroje namiesto čísel a klepania po tele.  

- Pre zvýšenie náročnosti deti môžu zakomponovať momenty ticha.  

Ďalšie prístupy v matematike 

- Aktivity týkajúce sa násobkov, deliteľov, najmenšieho spoločného násobku 
a najväčšieho spoločného deliteľa. 

- Aktivity zahŕňajúce vzorce a usporiadania. 

- Zakomponovať problematiku permutácií a kombinácií.   
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5.3 Vytlieskanie najmenšieho spoločného násobku 2, 3 a 5 

Téma  
Aktivita „Vytlieskanie najmenšieho spoločného násobku 2, 3, a 5“ je o použití 
klepania po tele a rôzneho zafarbenia zvuku tela, vrstvenie a prepojenie, aby sa 
vyriešil problém týkajúci sa  najmenšieho spoločného násobku čísel 2, 3, a 5? 

Kľúčové slová 

najmenší spoločný násobok, klepanie po tele, zafarbenie zvuku tela 

Krátky popis 

V tejto aktivite sa žiaci naučia tri rytmické vzorce klepania po tele, pričom každý 
súvisí s číslami 2, 3 a 5. Potom všetky vzorce zahrajú simultánne počítajúc od 1 
do 30, aby našli najmenší spoločný násobok čísel 2, 3 a 5. Počúvanie rôznych 
zvukov, ktoré telo vydáva, pomôže žiakom objaviť nielen najmenší spoločný 
násobok, ale aj iné násobky a vzťahy medzi týmito číslami.       

Zadanie pre súbor tém / jadro hudby a matematiky  
Hudba: klepanie po tele, schopnosť načúvať rôznym zafarbeniam zvukov tela, 
rozoznanie zafarbení zvukov, opakovanie rytmu, imitácia rytmu, pravidelnosť 
a presnosť rytmu, schopnosť napodobniť zvuk za súčasného načúvania zvuku.

Matematika: zdôvodnenie a dôkaz nájdenia najmenšieho spoločného násobku, 
usporiadanie, vzťahy, číslovanie, násobky (a delitele), prepojenia.   

Prípravné úvahy 

Predpoklady v matematike 

Vyžaduje sa základná zručnosť počítania a číslovania. Nie je nevyhnutné, aby 
žiaci ovládali najmenší spoločný násobok; môžu sa s tým oboznámiť počas 
aktivity. 

Predpoklady v hudbe 

Vyžaduje sa základná zručnosť rytmických zvukov (rozpoznať a imitovať). Nie 
je nevyhnutné, aby žiaci ovládali klepanie po tele; môžu sa s tým oboznámiť 
počas aktivity. 

Prepojenie medzi matematikou a hudbou (vrátane opodstatnenia takejto formy) 

Predvedenie pravidelného rytmického vzorca počítaním čísel (1 – 30), pričom 
udržiavame taktu súvisí s matematickou presnosťou, vzťahmi, číslovaním, 
usporiadaním a časom.  

Rozdelenie triedy do troch radov, pričom každý hrá iný rytmický vzorec, 
a načúvanie zvukom tela tiež súvisí so simultánnosťou a s prepojením medzi 
číslami (násobky a delitele). 

V tejto aktivite sa žiaci snažia vyriešiť matematickú otázku počúvaním 
rovnakého zafarbenia zvuku, takže je nevyhnutné udržiavať vždy rovnaký takt 
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a presnosť rytmu. Simultánnosť zvuku súvisí s najmenším spoločným 
násobkom niektorých čísel.       

Realizácia aktivity 

Ciele  

Zlepšiť u žiakov zručnosť vystúpenia a rytmických schopností; spoznať rovnaké 
zafarbenie zvuku, ktoré pomôže  pri  riešení istého problému alebo hľadaní odpovede na 
otázku; nájsť najmenší spoločný násobok a iné násobky rovnakých čísel; presne dodržať 
takt a rytmus; predviesť rytmické vzorce pomocou klepania po tele.      

Cieľová skupina (vek žiakov, veľkosť skupiny, žiaci so špeciálnymi potrebami …) 

Vek: 8–11 rokov (+), max. 30 žiakov (pri žiakoch so špeciálnymi potrebami použite 
imitáciu rytmu namiesto odčítania z nôt) 

Časová škála 

Pre pochopenie celej aktivity sú potrebné dve vyučovacie hodiny. 30 minút na nájdenie 
najmenšieho spoločného násobku dvoch čísel (2/3; 2/5; 3/5) namiesto troch (2, 3, 5).    

Aktivita – štandardný prístup  

1. Začnite klepaním po tele na číslo 2. Učiteľ vysvetlí žiakom postup pri klepaní po tele
na 30 dôb (pozri materiály) a vysvetlí význam každého symbolu.
Ak to úroveň študentov dovoľuje, klepať po tele sa môžu naučiť aj na základe
odčítania z nôt. Je dôležité dodržiavať rytmus počítaním (od 1 do 30). Násobky čísla
2 (2, 4, 6, 8, až do 30) by sa mali zhodovať s tlieskaním. Ak žiaci nevedia čítať noty,
učiteľ ich môže daný rytmus naučiť aj na základe imitácie, aby si zdokonaľovali pamäť
na rytmus. Keď žiaci budú ovládať klepanie po tele, treba, aby to opakovali, kým
nevyklepú číslo 30 (podľa rytmu).

2. Opakujte rovnaký postup s klepaním na telo s číslom 3 (pozri materiál). Teraz je
tlieskanie založené na násobkoch čísla 3 (3, 6, 9, až do 30).

3. Učiteľ rozdelí triedu na dva rady (žiaci stoja oproti sebe). Jeden rad tlieska po tele na
číslo 2, druhý rad na číslo 3. Zakaždým, keď je násobok čísel 2 a 3, žiaci zatlieskajú
naraz. Keď sa to stane prvýkrát, nájdu najmenší spoločný násobok čísel 2 a 3. (Na
konci môžeme urobiť zoznam spoločných násobkov, ktoré sme našli pri rovnakom
zafarbení zvuku (zatlieskaní)).

4. Učiteľ môže vysvetliť aj klepanie po tele na číslo 5 (pozri materiál) a rovnakým
spôsobom nájsť spoločné násobky čísel 2, 3, 5. Všimnite si, že pri klepaní po tele na
číslo 5 sú násobky zhodné s tlieskaním. Pri vytvorení dvoch radov môžu  žiaci hľadať
spoločné násobky čísel 2 a 5 (10) alebo čísel 3 a 5 (15).

5. Nakoniec učiteľ rozdelí študentov do troch radov, dvoch vodorovných a jedného
zvislého a každý rad klepe po tele na jedno číslo (2, 3 alebo 5). Keď všetci žiaci
zatlieskajú spolu, nájdu tak najmenší spoločný násobok 2, 3 a 5 (30). Je dôležité tlieskať
až do 30 podľa rytmu, aby sa vedelo, v ktorom čísle sa tieto tri rady zhodnú.

6. Učiteľ môže naznačiť, ako sa trojdobový vzorec prelína (pozri materiál), aby ukázal,
ktoré čísla sa zhodujú s tlieskaním (čiže ide o spoločné násobky čísel 2, 3, 5).
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Materiál, obrázky, hudba – materiálovo-priestorové zabezpečenie  

buchnúť do hrude      zatlieskať         plesknúť po stehnách      zadupať 
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Varianty  

Varianty  

Variant #1: namiesto klepania po tele použite noty do (dupnutie), mi (stehná), sol 
(ruky) a do (hruď). Takto sa vytvorí koncept akordov. Postup je rovnaký; len 
namiesto klepania rytmu po tele použite ľahké melódie s notou sol v násobkoch 
každého čísla. Zakaždým, keď sa zaspieva nota sol, nájde sa násobok. Počas 
spievania sa čísla nedajú vysloviť, preto ich môžeme písať na tabuľu a učiteľ 
môže na nich ukazovať, a tak dodržiavať rytmus; môže to robiť aj dobrovoľník, 
ktorý ich môže aj vysloviť, zatiaľ čo ostatní žiaci spievajú melodický vzorec 
jedného čísla (2, 3, alebo 5). 

Variant #2: Žiaci stoja v kruhu a klepú si po tele. Urobia krok doprava. 
Zakaždým žiak klepe po tele podľa rytmického vzorca a nahlas povie číslo, ktoré 
danému pohybu zodpovedá. Napríklad, ak robia rytmický vzorec čísla 2, 
uvedomia si, že žiaci, ktorí povedali čísla 2, 4, 6 alebo 8, zatlieskali. Takže toto 
sú násobky čísla 2. Ak opakujeme aktivitu s rytmickými vzorcami čísel 3 a 5 
(začínajúc vždy rovnakým žiakom), zistíme spoločné násobky týchto čísel.          

Ďalšie prístupy v hudbe 

Žiaci môžu vytvoriť komplikovanejší rytmický model klepania po tele tak, že 
zmenia zafarbenie zvuku násobkov. 

Žiaci môžu vytvoriť melodický vzorec pre každé číslo a zapísať si ho. Zmeňte 
akord alebo zmeňte notu, ktorá zodpovedá násobkom.  

Zmeňte časti tela použité pri klepaní na telo.  

Použite hudobné nástroje na predvedenie každého rytmu, aby bolo toľko 
zafarbení zvuku pri hraní na nástroje, koľko ich je pri klepaní na telo.   

Ďalšie prístupy v matematike 

Zmeňte čísla a nájdite najmenší spoločný násobok a ich ďalšie násobky.  

Pri variante #2 sa snažte vytvoriť dôsledný kruh a rozprávajte sa o geometrii.  
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5.4 Znejúce čísla   

Téma  

Aktivita „znejúce čísla“ je o vytvorení rôznych akustických modelov pre 
prirodzené čísla.  

Kľúčové slová 

Matematika: čísla, číslice (cifry), označenie čísla v desiatkovej číselnej sústave 
(celý zápis, skrátený zápis), rozklad čísla. 

Hudba: rytmus, metrum, metrum a rytmus. 

Krátky popis 

V tejto aktivite žiaci objavia rôzne typy akustických modelov pre prirodzené 
čísla, identifikujú a zapíšu viacciferné prirodzené čísla na základe ich akustického 
vyjadrenia.    

Zadanie pre súbor tém / jadro hudby a matematiky  

Hudba: hudobné prvky (pulz, rytmus); hranie na hudobnom nástroji a spievanie; 
ozvena rytmickej hry (imitovanie).  

Matematika: čísla (prirodzené čísla, pozičná hodnota); číslovanie; označenie čísla 
v desiatkovej číselnej sústave. 

Prípravné úvahy 

Predpoklady v matematike 

Základná zručnosť počítania – prečítanie a napísanie prirodzených čísel 
v desiatkovej číselnej sústave, grafické vyjadrenie viacciferných čísel.  

Predpoklady v hudbe 

Poznanie a chápanie princípu ozveny (klepanie na telo, detské rytmické 
hudobné nástroje). 

Prepojenie medzi matematikou a hudbou (vrátane opodstatnenia takejto formy) 

Počúvanie rôznych typov zvukov a usporiadanie ich do skupín (desiatok, 
stoviek, atď.), počítanie zvukov, aby bolo možné prepojiť abstraktné koncepty 
desiatkovej číselnej sústavy s akustickým modelom čísla.  

Vytváranie a používanie zvukov pomôže deťom pochopiť základné pravidlá 
desiatkovej číselnej sústavy. 

Aktivita „Znejúce čísla“ zahŕňa prvky kombinatoriky a zároveň súvisí s hraním 
na hudobných nástrojoch.     
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Realizácia aktivity 

Ciele  

Vybudovať chápanie, že prirodzené čísla sú prítomné rôznymi spôsobmi 
(samotné číslo, grafická reprezentácia (symbol), manipulácia s malými 
predmetmi, akustické modely). Zlepšiť u žiakov schopnosť transformovať 
písaný model čísla do akustickej podoby a naopak.   

Cieľová skupina (vek žiakov, veľkosť skupiny, žiaci so špeciálnymi potrebami …) 

Vek: 7–9 rokov (+), dve skupiny so štyrmi a viac žiakmi alebo práca v dvojiciach 

Časová škála 

20 minút pre štandardný postup 

Aktivita – štandardný prístup  

- Učiteľ napíše trojciferné číslo v desiatkovej sústave a zároveň ho vyjadrí 
graficky (napr. 235, // --- +++++). 

- Potom učiteľ „ozvučí“ číslo dupnutím (2x), plesknutím (3x) a tlesknutím 
(5x). Následne ozvučí ďalšie číslo a žiaci si zapíšu číslice alebo znaky 
(grafické vyjadrenie). 

- Žiaci z každej skupiny vymyslia skupinu zvukov tak, aby prirodzené čísla 
vyjadrili akusticky (napr. 4 trojciferné čísla). Môžu použiť rôzne zvuky 
(hranie na telo, Orffove hudobné nástroje, lyžice, atď.). 

- Žiaci v prvej skupine prezentujú (hrajú) čísla pomocou vymyslených 
zvukových kódov.  

- Žiaci v druhej skupine napíšu, čo počujú (alebo nakreslia grafický model 
čísel). 

- Skontrolujte riešenie a porozprávajte sa o tom, aké čísla boli zahrané 
(vyjadrené) a aké typy kódovania boli použité. 

- Rozprávajte sa o výhodách a nevýhodách rôznych spôsobov vyjadrenia 
prirodzených čísel (grafické, zvukové, desiatkové). Porovnajte rôzne 
vyjadrenia čísel.   

Materiál, obrázky, hudba – materiálovo-priestorové zabezpečenie  

papier, pero, stôl, Orrfove hudobné nástroje 

Žiaci sedia v laviciach a pracujú v dvoch skupinách alebo vo dvojiciach.   

Varianty  

Varianty  

- Túto aktivitu možno vykonávať vo dvojiciach (kooperatívne vzdelávanie). 

- Na vyjadrenie zvukov môžeme použiť rôzne hudobné nástroje (paličky, 
triangel, bubon, hrnčeky, plechovky, guľôčky). 

- Vyjadrenie zvukov znakmi donúti žiakov „zahrať“ čísla pomocou istých 
znakov, modelov; napr. 235 a // --- +++++.  

- Aktivitu môžeme robiť aj so staršími študentmi, podľa toho, aké čísla 
zvolíme (napr. väčšie ako 1000, 10000, atď.). 
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-  Táto aktivita ponúka  priestor na vytvorenie rôznych úloh a variantov na 
základe schopností a zručností cieľovej skupiny. Podľa cieľovej skupiny 
môžeme flexibilne upraviť úlohy, aby vyhovovali akejkoľvek vekovej 
skupine a skupine čísel.  

Ďalšie prístupy v hudbe 
Vymyslite rôzne zvuky pre jednotlivé grafické označenia prirodzených čísel.  
Vymyslite hudobný zápis pre nejaké číslo (celé číslo, desiatky, stovky). 
Pomocou Orrfových hudobných nástrojov urobte akustický model čísel 
a vytvorte rytmus.  
Noty môžu vyjadrovať číselné hodnoty čísel v desiatkovej číselnej sústave (napr. 
štvrťová nota = 1, polová nota = 10, celá nota = 100).  

Ďalšie prístupy v matematike 

Pravidelným používaním tejto aktivity od prvého ročníka sa vytvorí  nový, 
atypický model prirodzených čísel líšiaci sa od konkrétnych modelov (počítadlo, 
kocky, subjekty, grafické vyjadrenie), ktoré sa obyčajne používajú. Počas 
realizácie je potrebné si vytvoriť vlastnú mentálnu reprezentáciu viacciferného 
čísla. Počet zvukov sa transformuje na symbol cifry, čo ostáva v pamäti 
a zaznamená sa pomocou matematickej terminológie. Vykonávanie týchto 
aktivít rozvíja vyššie kognitívne procesy a zahŕňa exekutívne funkcie, najmä 
operatívnu pamäť a posuny.       
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5.5 Tancovanie v uhloch  

Téma  

Rôzne typy uhlov sú vyjadrené pomocou polôh rúk a nôh v tanečnej 
choreografii.   

Kľúčové slová 

uhly, pohyby telom, vzorce  

Krátky popis 

Počas vyučovania sa vytvorí tanečná choreografia. Tanečníci by pomocou 
rôznych polôh rúk a nôh mali vyjadriť rôzne typy uhlov. Choreografia sa vytvorí 
pomocou malých kartónových figúrok; neskôr by tanečníci  mali zatancovať 
vytvorenú choreografiu so zodpovedajúcou hudbou. Rôzne pozície a polohy 
nôh a rúk by mali byť prepojené do súvislého celku. V závislosti od znalostí 
žiakov a pomocou obrázkov môžeme v triede vysvetliť rôzne typy uhlov.      

Zadanie pre súbor tém / jadro hudby a matematiky  

Sprostredkovanie matematických tém použitím viacerých vyjadrení; rôzne typy 
uhlov; rozpoznanie vzorca; prepojenie hudby s pohybom tela; fyzická reakcia na 
hudbu.    

Prípravné úvahy 

Predpoklady v matematike 

- Znalosť rôznych typov uhlov: pravý uhol, ostrý uhol, tupý uhol, priamy uhol.

- Základy uhlov: dve ramená tvoria rovinu uhla, spolu majú tieto dve roviny 
uhlov  360°. 

- Tanec v uhloch sa zameriava na ramená a nohy. Tieto časti tela sú obzvlášť 
ohybné vzhľadom na štruktúru kĺbov. Vysoká miera ohybnosti je v kolenách 
a v lakťoch. Pomocou nich môžeme hornú a dolnú časť ramena, ako aj 
hornú a dolnú časť nohy polohovať tak, že vytvoríme geometrické roviny 
polí.       

Predpoklady v hudbe 

Tanec je v centre tejto vyučovacej jednotky. Tanečné vyjadrenie dosiahneme 
pomocou pohybov tela a končatín (ramien a nôh). 

Prepojenie medzi matematikou a hudbou (vrátane opodstatnenia takejto formy) 

Hudba vytvára vzorce zvukov, ktoré reprezentujú rôzne nálady a môžu byť 
premenené na geometrické útvary. Ostrý uhol má inú silu výrazu ako tupý uhol. 
Toto môžeme rozvinúť v tanci.    
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Realizácia aktivity 

Ciele  

- Identifikácia zvukových vzorcov v hudbe  nálady. 

- Transformácia zvukových vzorcov do pohybov tela (tanec). 

- Prevod nálad (vyvolaných hudbou) do pohybov, a teda do geometrických 
útvarov: vhodnými typmi uhlov.     

Cieľová skupina (vek žiakov, veľkosť skupiny, žiaci so špeciálnymi potrebami …) 

Je to možné realizovať s deťmi, tínedžermi aj mladšími dospelými; v závislosti 
od veku zúčastnených treba zvoliť vhodnú hudbu.  

Časová škála 

Približne 3 hodiny, vrátane vystúpenia. 

Aktivita – štandardný prístup  
 Na začiatku vyučovacej hodiny je potrebné si ujasniť, ktorý uhol je aký (pravý 

uhol, ostrý uhol, tupý uhol, priamy uhol, atď.). Tým deťom, ktoré jednotlivé 
uhly nepoznajú, môžeme pomôcť obrázkami. Keď je toto zvládnuté, žiaci si 
potrebujú osvojiť vytvorenie jednotlivých typov uhlov pomocou rúk a nôh. 
K splneniu tejto úlohy si pomôžeme postavami z kartónu. Niektoré typy uhlov 
ponúkajú rozmanité možnosti. Vyjadrenie pomocou tanca môže viesť 
k rôznemu pnutiu pri rozličných polohách ramien a tela. Zároveň musíme 
zvážiť, či polohy ramien a tela figúrky sa dajú aj reálne uskutočniť. 

Po vyjasnení si rôznych možných pozícií je potrebné vytvoriť choreografiu. Je 
vhodné , aby niekto počúval hudbu a rozmýšľal, aké poradie uhlov sa hodí 
k danej hudbe tak, aby sa charakter hudby pretavil do pohybu.         

Materiál, obrázky, hudba – materiálovo-priestorové zabezpečenie  

 Choreografiu navrhujeme tvoriť pri stole. Preto je vhodné použiť postavy 
z kartónu. Tieto postavy majú pohyblivé kolená a lakte (pozri obrázok). 
Pomocou týchto postáv môžeme dynamicky meniť pozície. Finálna 
choreografia by mala byť zdokumentovaná obrázkami.  
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Varianty  

Varianty  

Tancom vyjadrite rôzne geometrické útvary. Geometrické útvary môžu byť 
vytvorené viacerými ľuďmi,  napr.  rohy môžu tvoriť žiaci individuálne a hrany 
sa vytvoria spojením ich rúk a ramien.    

Ďalšie prístupy v hudbe 

Kvalitu hudby môžeme vyjadriť rôznymi geometrickými útvarmi. Napríklad 
rýchlu melódiu alebo vysoké tóny môžeme znázorniť ako trojuholník; pomalšiu 
a harmonickú melódiu ako kruh alebo ako pravidelné mnohouholníky 
pohybujúce sa v priestore. V závislosti od hudby vznikajú rôzne tance.     

Ďalšie prístupy v matematike 

Základným prvkom transformovania a integrácie geometrických útvarov 
(roviny uhla, rovinné obrazce) je analýza základných prvkov týchto útvarov, to 
znamená počet a pozíciu hrán a rohov. Takto si žiaci môžu tieto základné prvky 
osvojiť hravou formou a tiež ich preniesť do rôznych tancov. Štvorec môžeme 
vytvoriť zo štyroch ľudí, ktorí tvoria rohy a podľa polôh ich ramien môžeme 
vytvoriť obdĺžniky s pravými uhlami alebo rovnobežníky.    
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5.6 Twinkle, Twinkle Little Star (Zasvieť malá hviezdička) 

Téma  

Použitie spevu na skúmanie symetrie, vzorca, času a odrazu.   

Kľúčové slová 

rytmus, reflexia, motív, odraz, transformácia a symetria 

Krátky popis 

Deti budú skúmať, čo sa stane, keď transformujú hudbu. Objavia, že v závislosti 
od toho, či sa zamerajú na rytmus alebo na hudobné noty, objavia rôzne vzorce. 
Toto im pomôže pochopiť, že ak sa zameriame na odlišné aspekty, dosiahneme 
aj odlišné výsledky.        

Zadanie pre súbor tém / jadro hudby a matematiky  

pulz a rytmus, produkcia hudby, komponovanie a improvizácia pomocou hlasu, 
pochopenie hudby, zvukové povedomie prostredníctvom počúvania a 
predvedenia  

Prípravné úvahy 

Predpoklady v matematike 

Vzorce a usporiadania, trochu skúseností s odrazom. 

Predpoklady v hudbe 

Fyzická koordinácia (tlieskanie/dupanie), pulz, použitie hlasu na spev, 
počúvanie.  

Prepojenie medzi matematikou a hudbou (vrátane opodstatnenia takejto formy) 

Vzorce, usporiadania, transformácie. 

Realizácia aktivity 

Ciele  

Deti sa oboznámia so symetriami, vzorcami a motívmi v hudbe a v matematike. 

Cieľová skupina (vek žiakov, veľkosť skupiny, žiaci so špeciálnymi potrebami …) 

Vek: 8+ rokov. Aktivita pre celú triedu aj práca vo dvojiciach a v skupinách.  

Časová škála 

20+ minút 

Aktivita – štandardný prístup  
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- Zaspievajte pieseň s celou triedou niekoľkokrát, aby ste sa uistili, že deti ju ovládajú. 
Môžete deťom pomôcť tak, že im budete ukazovať kartičky so slovami. Opýtajte 
sa detí, či si všimli nejaké opakovania alebo symetrie v melódii (opakovania rytmu, 
melódie, forma A-B-A). 

- Nakreslite melódiu ako čiary, ukážte, ako to ide hore a dole.  
- S deťmi vytlieskajte rytmus a opýtajte sa, aké vzorce si všimli teraz. Sú rovnaké 

alebo sa od tých predchádzajúcich líšia? 
- Potom požiadajte deti, aby pracovali vo dvojiciach a v malých skupinách. Deti si 

musia vybrať motív z piesne, pieseň,  melódiu alebo rytmus. Požiadajte deti, aby 
urobili vlastný notový zápis vybraného motívu. Deti by potom mali skúmať, čo sa 
stane, keď urobia odraz motívu a zapíšu si tento odraz. Deti môžu chcieť použiť 
zrkadlo, aby skontrolovali, či zapísali odraz správne. Keď to budú mať hotové, mali 
by si skúsiť zaspievať alebo vytlieskať svoj motív aj s odrazom. Pre deti môže byť 
jednoduchšie, ak si skúsia zaspievať melódiu bez slov.

Materiál, obrázky, hudba – materiálovo-priestorové zabezpečenie  

Pomôcky: zrkadlá, kópie piesne. 

Iné: Táto aktivita by mala prebiehať v miestnosti, v ktorej majú deti možnosť stáť 
v kruhu. Ak je tam tabuľa, deti nebudú potrebovať kópie piesne.  

Varianty  

Varianty  

Je veľa piesní, ktoré môžeme použiť  na začiatok, ale je dôležité, aby to boli 
piesne s jednoduchou štruktúrou a ktoré deti poznajú .  

Ďalšie prístupy v hudbe 

Použite rôzne verzie piesní, ako napr.  

‐ A, B, C (pieseň); 

‐ Baa, Baa Black Sheep; 

‐ A vous dirais je maman (pôvodná verzia) ; 

‐ Mozartove variácie tejto piesne ; 

‐ Pieseň Louisa Armstronga What a Wonderful World (inšpirovaná touto 
melódiou). 
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‐ Vyberte si nejakú tému a vymyslite novú verziu piesne. Napríklad: 
I came into school today 

And I shouted “Let’s go play!” 
Saw my friends and off we went 

Round the playground, through the fence 
I came into school today 

And I shouted “Let’s go play!” 

‐ Je možné použiť aj nástroje, aby  sa dali  pozorovať rôzne transformácie. 

Ďalšie prístupy v matematike 

‐ Prácu môžeme obmeniť aj pomocou iných transformácií (rotácie, 
konverzie). Môžeme urobiť so slovami to isté, čo s rytmami a notami? 

‐ Nápad s použitím motívu a jeho transformáciou môžeme realizovať aj 
pozorovaním vzorov na tapetách či na baliacom papieri. Tradičnejšie vzory, 
ako napr. tie v islamskom umení, tiež stoja za pozorovanie. 

‐ Aktivita môže viesť aj k práci na kombináciách a permutáciách, čo môže 
podporiť prácu so zlomkami. 

‐ Tieto myšlienky môžu zahrnúť aj prácu s usporiadaniami. 
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6 Záver   
Touto knihou chceme zdôrazniť dôležitosť hudby a matematiky v každodennom živote 

a dať do pozornosti rovnakú signifikantnosť oboch oblastí vo vzdelávaní. Hudba a matematika 
sú rovnocennými partnermi v modernom interdisciplinárnom prístupe vo vzdelávaní. Veríme, 
že pomocou aktivít prezentovaných v tejto knihe a na webovej stránke projektu, učitelia dokážu 
pracovať so študentmi a prídu aj na nové nápady nielen v matematike a v hudbe, ale aj v iných 
možných kombináciách, ktoré sú naznačené v jazykovom projekte. 

Najdôležitejší záver vyplývajúci z didaktického kombinovania matematického 
a hudobného študijného prostredia je, že viac a viac nápadov sa objavuje, keď sa zameriame na 
zhodné aspekty týchto dvoch znakových systémov a na ľudskú inteligenciu (podľa Gardnera, 
1983). Na záver konštatujeme, že pomocou zvuku sa môžeme dostať k matematike, tak ako 
pomocou matematiky sa môžeme dostať k zvuku.  

V závere tiež chceme každého povzbudiť, aby sa zapojil do projektu účasťou na kurzoch 
v rámci celoživotného vzdelávania a aby spolupracoval s kolegami cez našu online platformu 
(http://maths.emportfolio.eu), a tak sa podelil s vlastnými aktivitami.  
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