
Speváčka Zuzana Smatanová  na on-line hodine slovenčiny 

 

Vo štvrtok 7.5.2020 si žiaci šiesteho ročníka užili on-line vyučovanie literatúry, kde si 

opakovali učivo o populárnej piesni. O svojej hudbe im prišla porozprávať známa speváčka 

a skladateľka Zuzana Smatanová. 

Zuzka si svojím milým prístupom získala všetkých od prvého okamihu a deťom sa 

veľmi páčilo, že im navrhla tykanie. 

Na privítanie predniesla Adelka Horňáčeková zo 6.C báseň, ktorá bola zložená 

z mnohých Zuzkiných textov. 

V krátkej prezentácii sa žiaci mohli pozrieť na to, ako sa z dievčatka v ich veku časom 

stala úspešná hudobníčka a interpretka. Nasledovala prehliadka nádherných kresieb, ktoré pre 

ňu pripravili Oliver Bakaľár zo 6.B, Karinka Miškovičová zo 6.B a Peťka Hrnková zo 6.D. 

 

Zuzka porozprávala, ako tvorí hudbu i texty, pričom sa žiaci dozvedeli aj to,  ako sa 

zrodí hit, či  autorka dokáže predvídať prípadný úspech alebo neúspech piesne, že skladbu 

Horou by Zuzka pokojne ponúkla na interpretáciu Kulymu z Desmodu a napríklad aj to, že svoj 

prvý hit by takpovediac „vymazala“, no miluje svoje skladby V dobrom aj v zlom i Jediný a 

jediná. 

Po spŕške otázok, na ktoré speváčka úprimne odpovedala, nasledovalo ďalšie milé 

spevácke prekvapenie v podaní Terezky Strejčkovej, 6.D,  vyznanie lásky od Mária Tarinu, 6.D 

i tak trochu INÉ prevedenie piesne Ženy aj muži v podaní Tadeáša Bujnu zo 6.D. Nálada sa 

vystupňovala a úsmev sa zračil na všetkých tvárach. Nasledovalo spomínanie na obdobie 

školských čias, kedy Zuzka nerada stála pred tabuľou a spievala, a teda ocenila výkony 

účinkujúcich. 

Milý darček si pripravila aj Vaneska Strnadová zo 6.B, ktorá vytvorila video zo 

Zuzkiných fotografií. Tá sa ponorila na chvíľu do spomienok a v závere skonštatovala, že by 

dokázala pozerať aj dlhšie, v tvári sa jej objavilo prekvapenie i dojatie. 

Atmosféra bola výborná, zabavili sme sa, zatancovali sme si a Zuzka bola jednoducho 

skvelá! Ako inak mohla končiť táto hodina, ak nie hudbou? Pieseň Dnes sa mi nechce nič si 

decká vybrali takmer jednohlasne. ĎAKUJEME  

 

Reakcie žiakov aj rodičov boli pozitívne ☺ 

 

Hodina sa mi veľmi páčila. Najviac ma prekvapilo to, že hneď hovorila, že jej máme tykať. 

Veľmi sa mi  páčilo keď sme išli spievať🎸 🎙  aj keď som tú pieseň nepoznal 😂. 

Som rád, že som osobne  spoznal ďalšiu známu osobnosť. 👩🎙                   Martin Pitron, 6.D 

 

Hodina bola super! Veľmi dobrá atmosféra😊 najviac sa mi páčilo ako nám zaspievala😊.  

                                                                                                                 Karin Miškovičová, 6.B 

 

Hodina so Zuzanou Smatanovou nás bavila a deti sa veľmi tešili. Ja si myslím, že tieto  hodiny 

so známymi osobnosťami ich motivujú či už k čítaniu kníh alebo v hraní na hudobný nástroj, 

spievaniu a  vlastnej prezentácie. Deti môžu ukázať aj niekomu inému, čo v nich je, na čo majú 

talent a viac ich to motivuje, aby pokračovali v rozvíjaní sa alebo začali s ničím novým. 

Napríklad hodina s pánom Hevierom ich motivovala ešte viac čítať ako doteraz, vymýšľajú 

rýmy dokonca máme aj veľa spoločenských hier, ktoré hrávame a tieto hodiny im vo vymýšľaní 

a hre pomáhajú, dopĺňajú slovnú zásobu.                                                                 Mária Pitronová 
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