
1 
 

Vypracovala: Mgr. Irina Školníková, PhD. 

Obsah: 

1. Všeobecné odporúčania k domácemu cvičeniu. Hra na nástroji, spev.   1-2 s. 

2. Ako mame správne precvičovať hlás a spievať doma?                                           2-3 s. 

 

 

1. VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA K DOMÁCEMU CVIČENIU  

HRA NA NÁSTROJI, SPEV. 

Na úvod: 

Vážení rodičia, milí žiaci! 

Špecifikom umeleckého  vzdelávania je predovšetkým skutočnosť, že okrem teoretických 

poznatkov žiaci získavajú a rozvíjajú praktické zručnosti, umenia a návyky v svojom 

umeleckom odbore  Tieto praktické zručnosti (technika hry na nástroji, vokálna technika) nie 

možne osvojiť si len z teoretického výkladu učiteľa. Prezentácia konkrétnej zručností 

pedagógom v tomto smere je nenahraditeľná. Učiteľ pri vysvetlení učiva tykajúceho sa novej 

zručnosti používa nielen teoretický výklad, ale aj praktickú ukážku, pričom žiak pri osvojení 

týchto zručností zapája viacero zmyslov: sluch, zrak, hmat. 

Z toho vychádza, že osobná komunikácia učiteľ-žiak pri umeleckom vzdelávaní je 

nevyhnutná a nenahraditeľná. Hovoríme tú aj o nejakom potrebnom primeranom fyzickom 

kontakte – zdvihnúť predlaktie, zápästie, skontrolovať postavenie ruky, chrbtice, krúživé 

pohyby a uvoľnenosť zápästia,  dýchanie do bránice a pod. Ani video či audio komunikácia 

celkom nenahradí ,,živú“ komunikáciu, pri ktorej žiak poznáva a rozvíja určite praktické 

zručnosti, napr. sedenie pri nástroji, postavenie ruky, technické cvičenia, nasadenie tónu, 

dýchanie a pod.  

Avšak, špecifikom umeleckého vzdelávania je aj skutočnosť, že tieto získané skôr  praktické 

zručnosti treba neustále precvičovať a rozvíjať.  

V období samoštúdia, samostatnej práce, by som neodporúčala  sa venovať novým skladbám, 

či osvojeniu nejakých nových technik hry či spevu.  Bez ,,živej“ komunikácie s pedagógom 

môže to viesť k nesprávnemu postupu pri nácviku, k získaniu ,,zlozvykov“ (napr. nesprávny 

prstoklad, kontrola nad hracím alebo hlasovým aparátom, nesprávne nasadenie tónu a pod.). 

Tieto ,,zlozvyky“ a chyby veľmi ťažko sa potom opravujú.  
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Preto odporúčam upriamiť svoje aktivity na precvičovanie už získaných zručností, 

opakovanie skladieb z predchádzajúcich ročníkov, hre podľa sluchu, hre spamäti, možno 

jednoduchému komponovaniu svojich skladbičiek, počúvaniu hudby a pod.  

Pritom je nevyhnutné dodržiavať postupy, ktoré každý žiak určite si osvojil na hodinách 

s učiteľom.  V tejto rubrike prinášam rožné metodické odporúčania a postupy 

k samoštúdiu žiakov. 

Vypracovala: Mgr. Irina Školníková, PhD. 

2. AKO MAME SPRÁVNE PRECVIČOVAŤ HLÁS A SPIEVAŤ DOMA? 

Všeobecný postup: 

1. Najskôr je potrebná dychová a hlasová rozcvička. 

 

Príklad dychového cvičenia: 

-  hlboký nádych nosom ,,do bruška“ – výdych na spoluhlásku ,,s“; 

- hlboký nádych nosom ,,do bruška“ – výdychom ,,s“ ,,maľujeme“ kvietok, uvoľňujeme 

krčnú chrbticu; 

- hlboký nádych nosom ,,do bruška“ – výdych na ľubovoľný tón  ,,m“ (brumendo). 

 

Základy speváckeho dýchania, cvičenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=wjnEuTN5du4&list=PLNQSSA1hZsMwJO5KXUdr_aL

E_x6AY2cXE 

              Príklad hlasovej rozcvičky: 

- spievame brumendo (,,M“) dlhé tóny, posúvame ich vyššie a potom naspäť nižšie 

- to iste zopakujeme na slabiku ,,vi“  

- od rôznych tónov spievame krátky motív (brumendo, rôzne slabiky) – vi-va-vi-va-vi 

(c,d,e,d,c)  

- falzetom zopakujeme aj jednoduché ľudové piesne, podľa možnosti taktiež od rôznych 

tónov  

- môžeme sa rozcvičiť aj na nejakých známych piesňach – opatrne, najskôr falzetom. 

 

Hlasová rozcvička pre žiakov ZUŠ: https://www.youtube.com/watch?v=xb2TT3ozu3s  

 

2. Opakovanie repertoáru: 

- práca s textom: prečítame si text v rytme piesne, snažíme správne vyslovovať, 

artikulovať, pozor hlavne na koncovky slov; 

- melódiu piesne zopakujeme falzetom na slabiku ,,vi“ po frázach v pomalom tempe, 

snažíme sa čisto intonovať; 

- skúsme to zaspievať s textom. 

 

Upozornenie: dodržiavať hlasovú hygienu. Nespievať keď ste chorí, alebo už pociťujete 

hlasovú únavu. Veľmi si pomôžete, keď zatiaľ budete spievať len falzetom – spevnite ho 

a možno pri našom stretnutí mi zaspievate už aj ,,mixtom“ – tzv. popovým falzetom.... 

https://www.youtube.com/watch?v=wjnEuTN5du4&list=PLNQSSA1hZsMwJO5KXUdr_aLE_x6AY2cXE
https://www.youtube.com/watch?v=wjnEuTN5du4&list=PLNQSSA1hZsMwJO5KXUdr_aLE_x6AY2cXE
https://www.youtube.com/watch?v=xb2TT3ozu3s
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Veľa úspechov!!! 

 

 

 

 

 


