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Technická hodina – spev 

- Správny postoj speváka / to znamená, že postoj súvisí so správnym dýchaním / 

- Rozospievanie – nosovka spojená s dýchaním. / kostálno bránicové dýchanie / 

- Rozospievanie – vokalýza /napr.via- via –vi./ To znamená aký technický problém riešim u speváka. Ak 

u mladšieho speváka riešim základnú hovorovú polohu použijem jednoduchú nosovku, pripojím 

artikuláciu. Ak u staršieho speváka riešim alikvóty pohybujem sa v strednej polohe . V každom prípade 

sledujem ako spevák používa mäkké podnebie. Pretože je to základ pre tvorbu akustického tónu ako 

u mladších spevákov tak aj starších spevákov.  

- Po kvalitnom uvoľnení, rozospievaní prechádzam na zadaný piesňový repertoár. Pieseň pri výbere 

skonzultujem so žiakom – spevákom. V každom prípade musím dbať na diagnostiku / možnosti , 

spevácke zručnosti žiaka – speváka/ 

- Skonzultovaný piesňový materiál / pieseň ľudová, klasická, populárna/postupne rozoberám 

a vychytávam polohy, ktoré znejú . Samozrejme porcujem text piesne niekedy aj prekladáme. Nakoľko 

žiaci – speváci nerozumejú archaizmom a historizmom najmä v staršom piesňovom repertoári. 

- Na záver hodiny spevu žiak – spevák sa pokúsi samostatne zadanú pieseň zaspievať. Pokiaľ sa vyskytnú 

technické chyby okamžite žiaka – speváka opravím. Veľmi často používam v prípravnej časti metódu 

pokus – omyl.  / počas mojej speváckej praxe a veľmi úspešne/. 

- Druhá hodina spevu: Opakovanie priebehu hodiny a náčuvy korepetície. Pokus zaspievanie 

s korepetíciou.  

- Zhodnotenie priebehu práce na hodine spevu a samostatnú interpretáciu žiaka  s korepetíciou 

posúdim, či je možné absolvovať verejné vystúpenie. Samozrejme prihliadajúc na špecifiká žiakov – 

spevákov v mojej speváckej triede.  

 

- Odkazy žiakom – spevákom nezadávam. 

- Problematiku riešim priamo na hodine spevu online. 

- Videa žiakov spevákov použijem vtedy, ak budete organizovať pútavý, zážitkový koncert pre žiakov 

a rodičov online. 

- To znamená že neviem si predstaviť tieto praktiky, ktoré ponúkate. Chápem , že každý učiteľ je 

samostatná osobnosť a taktiež má svoje praktiky a metódy vo vyučovaní / dištančné vyučovanie/. 

- Pracujem FB, messengere, telefón. Pripravujem sa vyučovať cez aplikáciu ZOM. 

- Pomôcka : Vytvorila som powerpoint / návod ako spievať technickejšie/ 

Na záver by som chcela zhodnotiť žiakov – spevákov /triedny učiteľ/. Žiaci aj rodičia uchopili dištančné 

vyučovanie s obrovským sebazaprením a vôľou učiť sa iným spôsobom vyučovania. Zároveň chcem poďakovať 

rodičom za trpezlivosť a úctu.  

 

Tel. kontakt: 0910 588 298 

e-mail: ivona.grenova2@gmail.com 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


