
Triedny učiteľ T. Švaňová – spev 

 

     Milí moji žiaci speváci, aj naďalej pokračujeme v II. polroku školského roka 2021 

v dištančnom vzdelávaní. Viem, že to nie je ľahké, ani pre vás , ako našich žiakov, ako aj 

rodičov, ktorí s nami spolupracujú pri online vyučovaní. Preto prosím o trpezlivosť 

a pochopenie, že v tejto ťažkej a náročnej situácií sme všetci spoločne. Vyučovanie bude 

naďalej prebiehať online formou pomocou videí, ktoré mi môžete posielať na Messenger 

a Viber. Tak ako doposiaľ, vždy vám všetky piesne a skladby rozoberiem, a opravím. Spoločne 

na online hodinách chyby odstránime.  

     Keďže sme spevácka trieda, pred nácvikom piesni treba dodržať všetky spevácke návyky. 

1. SPRÁVNY SPEVÁCKY POSTOJ 

- Ruky visia pozdĺž tela  ( pozor nie za chrbtom) 

- Obe nohy sú rovnako rozložené, stojíme rovno 

- Chrbát vzpriamený, rovný 

- Ramená sú v rovnakej výške 

- Pozeraj sa pred seba ( netočíme sa ) 

- Pri speve nikdy nesedíme ! 

2. SPRÁVNE DÝCHANIE 

- Ruky priložíme na brucho tesne pod rebrami a nadýchneme sa nosom, 

uvedomujeme si ako sa ruky dvíhajú 

- Krátko zadržíme dych, ruky sú bez pohybu 

- Na výdych si uvedomujeme, že ruky klesajú 

- Výdych môže byť najprv len postupné vypustenie vzduchu, neskôr aj polohlasom 

na spievanie slabiky ma, me, mi, mo, mu 

- Pozor pravidelne treba tieto cvičenia cvičiť 

- Na dychu sa tvorí tón, nezabúdajme na to ! 

3. HLASOVÁ ROZCVIĆKA 

- Rozcvičku začíname brumendom, uvoľníme bradu, zuby sú mierne od seba 

a zatvorenými ústami spievame m alebo mu 

- Priložíme si končeky prstov na nosnú a lícnu kosť, aby sme cítili chvenie a tak 

zistili, či je správne posadený tón 

- Pri hlasovej rozcvičke uvádzam niekoľko príkladov na rozospievanie 

       Začíname rozospievaním dvoch vokálov, potom pridáme tri atď. 

ma, mo, ma mo/ma 

ma,me,ma,me/ma atď. i,u 

- V hlasovej rozcvičke môžeme použiť aj časti piesni napr. Prší, prší atď. 

- Pozor na chyby pri cvičení vokálov, ak sú ústa malo otvorené, nemajú dostatok 

pre rezonanciu, to je to chvenie, ktoré sme robili pri brumende ! 



4. NÁCVIK PIESNE 

- Pieseň si vypočuj viackrát 

- Prečítaj si text piesne a uvedom si o čom budeš spievať 

- Všímaj si jednotlivé frázovanie 

- Označ si jednotlivé dychy 

- Počúvaj rytmus piesne 

- Presne nastupuj 

- Nezabudni použiť všetky spevácke návyky ( dych, postoj, tvorba tónu) 

- Nekričať ! spievať s ľahkosťou, miesta ktoré ti nejdú opakuj viackrát 

Najmenším spevákom odporúčam piesne zo Zlatej brány, Letí pieseň letí, 

Spievankovo.  Starším žiakom ľudové piesne v úprave hudobných skladateľov , ktoré 

nájdete na Youtube, populárne a muzikálové piesne. Dolu nájdete podklady, ktoré 

slúžia ako študijný materiál. 

https://www.youtube.com/watch?v=GJSztTy3mPc&list=PL5WkbnuJUNVlTGRXvbAnuawExS1

tvAkWn 

https://www.youtube.com/watch?v=iM4pW97C1Ik&list=RDiM4pW97C1Ik&start_radio=1 

https://www.youtube.com/watch?v=lUqst4KO77Y&list=PLMYAjjyGW8BmaonW1VLt71WPA

4Ki-FlAu 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Wl9JElDdTa4 

https://www.youtube.com/watch?v=LaKIm6Jn4h 

kontakt:  

tsvanova@pobox.sk 

 

aplikácia Messenger, Viber 

 

S pozdravom tr. uč. Švaňová 
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