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Ahojte moji speváci. 

 V nasledujúcich riadkoch si pripomenieme ako postupovať pri nácviku skladby. 

 

Spev je komplikovaný proces, do ktorého sa zapájajú sluchové, vokálne, fyziologické a psychologické 

zručnosti a danosti speváka. Preto moji speváci chcem aby ste si postupne osvojili a zaumatizovali 

niektoré zručnosti, ktoré pri tvorbe tónu budete potrebovať.  

Nezabúdajte, že svoj cieľ vedieť kvalitne technicky spievať dosiahnete iba pravidelným cvičením. 

Toto je hlavnou úlohou ako prezenčného, tak aj dištančného vyučovania.  

Táto moja krátka príručka má byť rekapituláciou a pomôckou v čase mimo online dištančných hodín. 

Aby som Vám takto pripomenul postup cvičenia. 

 

Pred tým ako začnete spievať... 

1. Začnite dychovu rozcvičkou a uvoľnovacími cvičeniami (ako na hodine) 

2. Podľa poslaných cvičení a mojich odporúčaní z hodiny, sa nezabudnite primerane rozospievať 

 

Odporúčania k nácviku skladieb 

Začnite s nácvikom skladby presne podľa pokynov z aktuálnej online hodiny, ktoré Vám vždy ešte 

dodatočne posielam na viber alebo mail. Takže ak čítate nasledujúce riadky a chystáte sa cvičiť našu 

novú pieseň, nezabudnite na nasledujúce veci.  

  - univerzálne pre Vás platí, že prechádzame cez textovú zložku skladby k deklamačno-rytmickej  

     a až potom nasleduje intonačné cvičenie skladby (túto postupnosť dodržiavajte) 

  -  pri speve stojte vzpriamene a uvoľnene 

       

Základy v oblasti hlasovej hygieny sme sa naučili na hodinách, preto sa ich snažte aj v tomto období 

dištančného vyučovania dodržiavať, pretože hlas máme každý iba jeden. 

- Pri nácviku skladieb si dávajte pozor hlavne na presiľovanie hlasu: 

                                   – nespievať prehnane hlasno a pri  zachrípnutí 

                                   - nespievať počas choroby (s bolesťou hrdla) 

                                   - pozor na dýchanie ústami v chlade, alebo prašnom prostredí                            

 

Hlasová hygiena: kedy spievať a kedy nie 

             https://www.youtube.com/watch?v=e3nZ8WIWRzg 



 

Vzorové námety na hlasovú rozcvičku mimo online hodín: 

Rozospievanie  -   https://www.youtube.com/watch?v=xb2TT3ozu3s 

                            -  https://www.youtube.com/watch?v=Tl2semL8zWc 

                             - https://www.youtube.com/watch?v=ySZpG-0Rjt8 

 

Okrem online hodín som Vám k dispozícii na tel. č. 0949 462 331 na viberi a maili: 

harveyyy@gmail.com 

 

Ďakujem za prejavenú priazeň, vašu vytrvalosť v neľahkej situácii a pomoc zo strany 

rodičov. 

  

                       Dúfam, že sa čoskoro stretneme osobne na hodine a nie iba v online priestore.  

 

                                                                                S prianím pekného dňa Váš učiteľ Harvan.  
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