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P .  I .  Č A J K O V S K I J :  L U S K Á Č I K  

Luskáčik je rozprávkový balet.  

V balete vyjadrujeme príbeh predovšetkým hudbou a tancom. 

Hudbu k tomuto baletu skomponoval ruský skladateľ P. I. Čajkovskij.  

Pôvodný príbeh pochádza od nemeckého spisovateľa E. T. Hoffmana. V jeho podaní to však 

nebolo veľmi veselé rozprávanie. Preto ho upravil do veselšej a viac rozprávkovej podoby 

francúzsky spisovateľ A. Dumas starší (ten, čo napísal Troch mušketierov😉).  Tu je: 

V malom mestečku sa v dome doktora Stahlbauma schádzajú hostia. Deti nedočkavo čakajú, 

kedy uvidia vianočný stromček a darčeky. Keď vytúžená chvíľa príde, malá Klára si pod 

stromčekom nájde darček od svojho strýka – hračku luskáčika. V maske kúzelníka sa pred 

deťmi zjaví strýko Kláry a jej brata Fritza a deti sú nadšené jeho umením oživovať ich hračky 

a vymýšľať pre ne rôzne hry. Klárin brat však nechcene luskáčika pri hre rozbije. Strýko 

našťastie hračku opraví. Večer sa končí, hostia sa rozchádzajú a deti sa ukladajú spať. 

Noc. Kláre sa sníva zvláštny sen, v ktorom je jej strýko ozajstným kúzelníkom a oživí aj 

Luskáčika. Luskáčik víťazí v bitke s myšou armádou, poráža zlého Myšieho kráľa a premení sa 

na krásneho princa, ktorý zoberie Kláru do vzdialenej rozprávkovej krajiny. 

V rozprávkovej krajine ich vítajú hostia, prichádzajúci z rôznych krajín. Všetci veselo oslavujú 

a tancujú. Všetko však bol len krásny sen. Ráno sa Klára prebudí pri vianočnom stromčeku. 

 *** 

Vypočuj a pozri si najznámejšie časti z Luskáčika -  

Kvetinový valčík (Waltz of the Flowers):  https://www.youtube.com/watch?v=LKcZL8q1eBw 

 a Tanec cukrovej víly (Dance of the Sugar-Plum Fairy): 

https://www.youtube.com/watch?v=Wz_f9B4pPtg 

Ak ťa príbeh zaujal, tu je odkaz na celé predstavenie: 

https://www.youtube.com/watch?v=xtLoaMfinbU 

 

Na nasledujúcich stranách je niekoľko obrázkov, ktoré si môžeš pri počúvaní vyfarbiť.:) 

*** 

 

Prajeme Vám pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa radosti, spokojnosti 

a pekných chvíľ. Nech sú Vianoce časom, v ktorom si oddýchnete a nadýchnete sa do nového 

roka. Tešíme sa na stretnutie s Vami v roku 2021 (dúfajme, že v škole      ). 

https://www.youtube.com/watch?v=LKcZL8q1eBw
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_f9B4pPtg
https://www.youtube.com/watch?v=xtLoaMfinbU


HN – ZUŠ Valaliky 1. roč., 1. časť 14. 12. – 18. 12. 2020 

 



HN – ZUŠ Valaliky 1. roč., 1. časť 14. 12. – 18. 12. 2020 

 


