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Príručka na zhotovenie hudobných nástrojov 

 

 

Táto príručka na zhotovenie hudobných nástrojov z recyklovaného materiálu slúži ako 

inšpirácia pre kreatívnych učiteľov, sociálnych pracovníkov, kultúrnych pracovníkov, 

pedagógov a kohokoľvek, kto má záujem pretvoriť “odpad“ na jednoduché hudobné 

nástroje. 

Hudobné nástroje v tejto sade sú rozdelené do troch všeobecne známych skupín podľa 

spôsobu, akým vyludzujú melódie: strunové, bicie a vzduchové nástroje – drevené a 

plechové. Každá hudobná skupina obsahuje krátky popis, odkazy na audio nahrávky, obrázky 

nástrojov a zopár príkladov na zhotovenie hudobných nástrojov z recyklovaného materiálu. 

Pre zvýšenie povedomia o bohatej rómskej kultúre a vplyve rómskej hudby na takzvanú 

európsku klasickú hudbu zvláštna pozornosť je venovaná typickým rómskym nástrojom, 

ktoré sa stali súčasťou rôznych európskych kultúr. Zoznam typicky rómskych hudobných 

nástrojov v tejto príručke určite nie je úplný. Slúži iba ako malá ukážka obrovského množstva 

nástrojov, spojených s rómskou hudbou a kultúrou. 

V kreatívnom myslení sa medze nekladú a každý, kto použije túto príručku, môže prísť so 

svojimi vlastnými nápadmi, ako zhotoviť hudobné nástroje z recyklovaného materiálu. 

O nové nápady je možné podeliť sa pomocou vzoru, ktorý je v prílohe 1. 

Podomácky vyrobené hudobné nástroje sú taktiež výbornou pomôckou na hodinách fyziky, 

pretože dokážu hravou formou vysvetliť učebnú látku, napríklad fyzikálne vlastnosti vĺn 

a zvukov.  

 

Bavte sa a popusťte uzdu svojej fantázii! 
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A. Strunové nástroje 

Keď sa pozriete na strunový nástroj, prvé čo si pravdepodobne všimne je to, že je vyrobený 
z dreva. Prečo sa potom volá strunový? Telá strunových nástrojov  sú duté, aby zabezpečili 
lepší prenos zvuku zvnútra huslí. Sú zhotovené z rôznych druhov dreva, avšak časťami 
nástroja, ktoré zvuk vydávajú, sú struny - z nylonu, kovu alebo aj z čriev. Na strunách sa 
najčastejšie hrá pomocou sláčika. Rukoväť sláčika je vyrobená z dreva a struny na sláčiku sú 
v skutočnosti konské vlasy z ich chvostov!  Hudobníci občas používajú prsty na brnkanie po 
strunách a občas otočia sláčik hore nohami a hrajú na struny jeho drevenou časťou.  

Strunové nástroje tvoria najväčšiu skupinu nástrojov v orchestri a nájdeme ich v štyroch 
rôznych veľkostiach: Najmenšie sú husle, ,  väčšia je viola, ešte väčšie je violončelo a 
najväčšia je basa, ktorú poznáme aj pod menom kontrabas. Menšie hudobné nástroje  - 
husle a viola vyludzujú vysoké tóny, avšak väčšie violončelo a kontrabas vyludzujú hlboké 
tóny. Všetky majú podobný tvar, oblé, drevené telá a krky.  Struny sa ťahajú cez telo ku 
krku, upevňujúc sa na dekoratívnu hlavu, nazývanú „slimák“, na ktorej sa ladia pomocou 
malých ladiacich kolíkov.  

Zdroj: <http://www.orsymphony.org/edu/instruments/strings.aspx>  

 

Zdroj:  
<http://kids.britannica.com/elementary/art-88224/Stringed-instruments-include-the-violin-the-guitar-the-cello-the> 

Ak si chcete vypočuť krátku audio nahrávku, prosím, použite tento odkaz:  

<http://www.musictechteacher.com/music_learning_theory/music_instruments.htm>  

 

 

sláčik 

husle 

 

sláčik 

sláčik 
harfa 

gitara 

 

violončelo 

 

 

kontrabas 
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Strunové nástroje spojené s rómskou hudbou a kultúrou: 

Husle: 

 

Kobza: 

 

Mandolína: 

 

 

Perzský saz: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lutna: 

 

Perzský tanbur: 
 
 

Cimbal: 

 

 

Basa:  
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'Gumičková gitara' 

Materiál: 

 Malá pevná kartónová krabica 

 Gumičky rôznej dĺžky a hrúbky, ktoré sa budú dať 
natiahnuť okolo krabice 

 Rolka z papierových obrúskov 

 Inštalatérska páska 

Postup: 

1. Vyrežte dieru, ktorá bude mať v priemere 10 cm na 
vrchnej časti krabice. 

2. Natiahnite 4-6 gumičiek  okolo krabice tak, aby 
prechádzali ponad otvor a zoraďte ich ako gitarové 
struny. 

3. Na jednu stranu otvoru vsuňte pod gumičky ceruzku. 

4. Prilepte rolku z papierových obrúskov na jeden koniec krabice, oproti miestu, kde 
ste vsunuli ceruzku. Rolka nám vytvorí krk gitary. 

5. Brnkajte alebo potiahnite gumičky. Všimnite si, že tenšie a pevnejšie gumičky 
vydávajú vyššie tóny, kým hrubšie a voľnejšie gumičky vydávajú hlbšie tóny.  

Zdroj: 

<https://www.atlantasymphony.org/aso/asoassets/downloadcenter/Symphony%20Street%20Activity%20Sheets.pdf> 
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B. Bicie nástroje 

Bicie nástroje sú najjednoduchšie hudobné nástroje.  Tóny vydávajú tým, že sa na ne udiera. 
Bicie nástroje  hrajú zvyčajne rytmus, aj keď nástroje ako zvony, xylofón alebo zvonková hra, 
vyludzujú melódie. Aj keď sú tieto nástroje jednoduché, perkusie sú veľmi rôznorodé, 
začínajúc od maracas (rumba gule) až po bubny a vibrafón. Symfonický orchester zvyčajne 
využíva  pri každej skladbe rôzne bicie nástroje. 

Bubny majú duté telo, ktoré pri údere na blanu zosilňuje zvuk. Na niektorých nástrojoch, 
napríklad na maracas sa hrá tak, že nimi trasieme. Iné naopak rezonujú, ak na ne udrieme, 
napríklad zvon. Ďalšie, napríklad činely, vydávajú tón, ak ich o seba buchneme. Medzi 
perkusie patria aj zvláštne nástroje, napríklad rapkáč či kastanety. 

Zdroj:  <http://alohapercussion.weebly.com/percussion-music.html> 

 

Zdroj: 
 <http://kids.britannica.com/elementary/art-88223/Percussion-instruments-include-the-xylophone-the-timpani-the-gong-the> 

Ak si chcete vypočuť krátku audio nahrávku, prosím, použite tento odkaz:  

<http://www.musictechteacher.com/music_learning_theory/music_instruments.htm> 

Bicie nástroje 
palička 

xylofón 
paličky tympan

y 
  

 paličky 

veľký bubon 
malý bubon 

paličky 

        paličky 
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Bicie nástroje spojené s rómskou hudbou a kultúrou: 

Tamburína: 

        
 

  

 

 

Kastenety: 

 

Cajon: 

 

 

“Vrchnáková tamburína“ 

Materiál: 

 Pevný konár v tvare písmena Y, vo veľkosti ruky, najlepšie z 
tvrdého dreva 

 10 - 15 kovových vrchnákov z fliaš 

 Pevný drôt 

 Kladivo a klinec 

Postup: 

1. Ozdobte konár. 
2. Odstráňte gumové podložky z vrchnákov (poproste 

dospelého, aby vrchnáky zohrial pár minút na grile alebo v 
rúre).  

3. Kladivom vrchnáky vyrovnajte. 
4. Každý vrchnák v strede prederavte klincom.  
5. Navlečte vrchnáky na drôt a pevne ho pripevnite o časti konára.  

Zdroj: 

<https://www.atlantasymphony.org/aso/asoassets/downloadcenter/Symphony%20Street%20Activity%20Sheets.pdf> 
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Bubon 

Materiál: 

 Prázdna plechovka z ovsenej kaše 
alebo kávy (pevná)  

 Kus hrubého plastu,  napríklad z 
plastovej nádoby na odpadky alebo 
veľkého balóna 

 Pravítko 

 Popisovač 

 Nožnice 

 Veľká gumička alebo lepiaca páska 

 Lyžica, palička alebo ceruzka 

Postup:  

1. Ozdobte plechovku. 
2. Odmerajte priemer plechovky . 
3. Na kus plastu vyznačte kruh s priemerom 5-8 cm a vystrihnite ho. 
4. Podľa kruhu vystrihnutý plast  pevne natiahnite cez plechovku a zaistite ho gumičkou 

alebo lepiacou páskou. 
5. Na udieranie na bubon použite lyžicu, paličku alebo ceruzku. 

 

Zdroj:  

<https://www.atlantasymphony.org/aso/asoassets/downloadcenter/Symphony%20Street%20Activity%20Sheets.pdf> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 | S t r a n a  
 

C. Vzduchové nástroje 

Vzduchové nástroje sú jednoducho definované ako duté trubice, ktoré vydávajú tón, ak do 
jednej z ich častí fúkneme. Väčšina dychových nástrojov má klapky, alebo hmatové otvory 
na rozlíšenie výšky tónu. Aby sme na vzduchových nástrojoch  vyludzovali základný tón, 
používajú sa rôzne metódy. 

Niekedy hráč pri vyludzovaní tónov fúka do dierky, inokedy používa na vydávanie tónov 
takzvaný “jazýček“. Medzi dychové nástroje patria drevené nástroje - flauta, klarinet, hoboj 
a fagot a druhú skupinu tvoria plechové nástroje   trúbka, lesný roh, trombón a tuba. 
Saxofón sa považuje za drevený hudobný nástroj, aj keď sa v súčasnosti vyrába z mosadze. 

Zdroj: <http://method-behind-the-music.com/mechanics/woodwinds/> 
                  <http://kids.britannica.com/elementary/art-88225/Wind-instruments-include-the-woodwinds-such-as-the-flute-the> 

 

Zdroj: <http://kids.britannica.com/elementary/art-88225/Wind-instruments-include-the-woodwinds-such-as-the-flute-the> 

Ak si chcete vypočuť krátku audio nahrávku, prosím, použite tento odkaz:  

<http://www.musictechteacher.com/music_learning_theory/music_instruments.htm> 

 

 

 

 

 

Dychové nástroje 
Plechové 

drevené 

flauta 

 klarinet 

hoboj 

 saxofón 

fagot 

trombón 
tuba 

trúbka 

lesný roh 
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Dychové nástroje spojené s rómskou hudbou a kultúrou: 

Panova flauta: 

        
 

Gajdy: Hoboj: 

 

“Slamkový hoboj“ 

Materiál: 

 1 slamka na pitie 
 1 papier, stočený do tvaru lievika  
 Nožnice 
 Maskovacia lepiaca páska 
 Ceruzka 

Postup:  

1. Prstami alebo zubami sploštite jeden koniec slamky. 
2. Odstrihnite jeden roh sploštenej časti slamky, aby bol asi jeden centimeter dlhý a 

zástrih umiestnite tesne vedľa stredu slamky. 
3. To isté zopakujte s druhým rohom sploštenej časti slamky. Slamka by mala mať dve 

chlopne v tvare lichobežníka (trojuholník s plochým vrcholom). V tomto bode je už 
možné na nástroji hrať, ale je dobré pridať ešte zosilňovač. 

 
Pridanie zosilňovača: 
4. Umiestnite druhý koniec slamky cez špičku papiera v tvare lievika a naznačte si naň 

kruh v mieste, kde slamka končí. 
5. Odstrihnite špičku lievika. 
6. Potom cez otvor v papieri prestrčte slamku chlopňami smerom dnu, až kým sa 

slamka takmer celá nevysunie z lievika. 
7. Prilepte slamku k lieviku. 

Zdroj: 

<https://www.atlantasymphony.org/aso/asoassets/downloadcenter/Symphony%20Street%20Activity%20Sheets.pdf> 
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“Hadicový roh“ 

Materiál: 

 Špicatý plastový pohár alebo malý lievik 
 45-60cm záhradnej hadice 
 Menší špicatý pohár, kúsok hrubšej záhradnej 

hadice alebo plastový snímateľný spojovací 
článok hadice na náustok 

 Inštalatérska páska 

Postup:  

1. Odstrihnite asi 2,5-5 cm zo špičky špicatého pohára. Odstráňte špičku. Namiesto 
pohára môžete použiť malý plastový lievik. Zasuňte koniec pohára alebo lievika do 
hadice a upevnite miesto spoja páskou. Táto časť tvorí zvonovú časť nástroja. 

2. Odstrihnite asi 5 cm zo spodu ďalšieho plastového pohára, špičku nebudete 
potrebovať. Vsuňte menší koniec pohárika do druhého konca hadice. Na túto časť 
môžete použiť aj spojovací článok na hadice. Upevnite miesto spoja páskou. Táto 
časť tvorí náustok nástroja. 

3. Zviňte hadicu, aby ste mohli držať pri hraní oba jej konce. Môžete ju upevniť páskou. 
4. Priložte svoje pery na náustok a začnite fúkať. Dĺžka hadice bude mať vplyv na to, 

aký hlboký alebo vysoký tón bude mať nástroj. 

Zdroj: 

<https://www.atlantasymphony.org/aso/asoassets/downloadcenter/Symphony%20Street%20Activity%20Sheets.pdf> 
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Rómske hudobné nástroje a  geografické územia Európy 

Aj keď dnes sú Rómovia prevažne usadení, v minulosti kočovali a väčšina rómskej hudby 
obsahuje prvky ľudovej hudby krajín, cez ktoré prechádzali, alebo kde sa usadili. Preto 
existujú rôzne nástroje, ktoré sa spájajú s rómskou hudbou v rôznych oblastiach Európy. 

Iberijský polostrov: 

Hlas + gitara, kastanety, bongo, djembe 

Stredozemné a balkánske krajiny: 

Hlas + husle, kontrabas, akordeón, židovská harfa - drumbľa, dychové nástroje 

Stredná a severná Európa: 

Hlas + akordeón, husle, kontrabas, cimbal 

Východná Európa: 

Hlas + husle, cimbal, gitara, akordeón, darbuka (balkánska a rumunská variácia) 

 

Odkazy na užitočné zdroje: 

Zhotovovanie hudobných nástrojov z recyklovaného materiálu: 

 <http://www.soapkidz.org/documents/musicalinstruments.pdf> 

 <http://www.anglican.ca/churchmice/files/2012/06/Creating-Musical-Instruments-
Activity-Sheet.pdf> 

 <https://www.atlantasymphony.org/aso/asoassets/downloadcenter/Symphony%20S
treet%20Activity%20Sheets.pdf> 

 <http://www.instructables.com/id/Homemade-Musical-Instruments/> 

 <http://makingmulticulturalmusic.wordpress.com/2012/04/10/14-world-music-
instruments-that-can-be-made-from-recycled-materials/> 

 <http://makingmulticulturalmusic.wordpress.com/2012/04/10/14-world-music-
instruments-that-can-be-made-from-recycled-materials/> 

Hodiny prírodných vied a hudobné nástroje: 

 <http://kellerphysics.com/acoustics/Lapp.pdf> 

 <http://www.philiprothman.com/resources/Consultant/FMIA_ToolKit_FINAL.pdf> (pg.16-32) 

Hudobné nástroje: 

 <http://visual.merriam-webster.com/arts-architecture/music/symphony-
orchestra.php#contrabassoons8143> 

 

A je ich ešte oveľa viac! 

 

http://www.anglican.ca/churchmice/files/2012/06/Creating-Musical-Instruments-Activity-Sheet.pdf
http://www.anglican.ca/churchmice/files/2012/06/Creating-Musical-Instruments-Activity-Sheet.pdf
http://www.instructables.com/id/Homemade-Musical-Instruments/
http://makingmulticulturalmusic.wordpress.com/2012/04/10/14-world-music-instruments-that-can-be-made-from-recycled-materials/
http://makingmulticulturalmusic.wordpress.com/2012/04/10/14-world-music-instruments-that-can-be-made-from-recycled-materials/
http://www.philiprothman.com/resources/Consultant/FMIA_ToolKit_FINAL.pdf
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Príloha 1: Vzor 
 

Názov nástroja 

Materiál: 

 ....................... 
 ....................... 
 ....................... 
 ....................... 

 (odrážky pridávajte podľa potreby) 

Postup:  

1. ................................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................................  
3. ................................................................................................................................... 
4. ................................................................................................................................... 
5. ................................................................................................................................... 

(body pridávajte podľa potreby) 

 

Zdroj: ................................................................................................................................................................................. 

 

 

Obrázok konečného výrobku 
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Video  of the MUSIC4ROM experience 

https://www.youtube.com/watch?v=M5_sJ3dprGI&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=M5_sJ3dprGI&feature=youtu.be

