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uČpnmÍTEXTY LINTVERZITY KARLoVY V PRAZE

Úvopnn

V roce 1985 vyšla poprvé mcd'erně oo jatá a vysoce erudova_
ná celostátnj učebnice dÍdaktiky hudební výchovy na 1. stupni
gákladní ško13lr1/ která se siala zzívaaným studijnÍrn materiáIem
pro posJ_uchaěe studla uěitelství pro 1. stup*ň fiŠ"Podala riC€]"ený výklad. problematJ.ky Šezřete}em k poycholcgíekým aákonitostenn hudebnÍhc vývoje řáků a estetÍcko výchovným ho,Lnotára
htldby a sjedngilla pořadavky na trud'gbně diďaktÍcké znalostl
studentů a jejich praktické doved'nostÍ. v praxi s€ potvrd'ilo,
že studj.um dldaktiky hud'ební výchov}' má syntet1cký charakter,
nebod vyžaduJe nejen odbornou přÍpravenost oedagogicko-psycho}o5ickou, ale téŽ patřičnou úroveň rozvoje hud.ebnÍch schopností, pěveckých i instrumentáiních doved'ností a hudebně teoretie_
kých zna]ostí. Tyto požadavky působíobtÍžepředevším posiucha _

ěům, kteří nestudují prohloubenou hud'ebnÍ výehovu a obvykle
vykazují menšÍríroveň rozvoje své hudebnosti. tÍedoEtatečná hudební zkušenost často způsobujc, že nedokáží plně ap11kovai

ieoretické poznatky do praxtické rovíny a využívatvariabilit3l
dida}<tických situací. Taktc 9e jevÍ taxé stuďenti s 1nd1vidu*
áInÍm stud'iJnÍm plánem a často téžposluchačíd'álkovéřro studia' j1nž chybí živý, konkrétnínázor v gemináříeh a kontakt
s pracovní skupinou stud'ent il /'žá]x&/ při vlastnÍch eviěných výstupecir

"

Předkláďaná skrÍpta vycházejí z teoretických základů Sed*
3-ákovy }1daktíky a daiší odborné tr-Íteratury, ktaré převádějí
co roviny běžnépedagogÍcké praxe, i z pedagogÍckýcti zkušenos:Í samotných autorů. snažíse usnadnit studentůn orientac1
v řÍzení }rudebníc}r činnostížákůi zÍskávánÍ vlastních prak:ichých dovedností" Poskytují mo<lelové situaee a ukázky hudcbně výchovné práce Ý jednotLivých oblagteeh hud'ebnÍch ě1nnoetío
tikoly pno daIšíprocviěení a upevnění aískaných doveďností i
nplatněaí tvořÍvého nuyšlení.Jg zd'ůrazněn kreatl,vní charakter
souěasné hudebně tvořtvé koncepcen příčenžtvořlvost není chá_
páaa jako izolovaná činnost, ale jako
Jedna a foren exj'stei:ce

;s:.iřá':'irB*]o", R.l

DLdaktLka hudební výcb'ovy ne 1.Et.
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1nstrr:nentálních'
všestrannýeh hud'ebních aktiv1t /pěveckýcb,

bndebněpotrybovýchaposlechových/,jakoerinci1po:.í::.jící

práctuě1teleižáků,který1zeuplatnitvkaždéuokamžlku

vyuěovací hodlny.
didakticltou
Přeetoáe jsou v textu v souvis}osti s hlldebně
i otázky týxají'
probleraatÍ}tou Jeůnotllvýcb ěinností naznačeny
na vyuče'
cí so organiaaee uěební}ro procesu, přípravy uěitele
učebnínipo'
vání, práce s hudebně pedagogickou dokunentací a
vztahťt
raůekaml, výstavby vyuěovací hodínyu mezipředmětových

apoů"nneJsoutytookruh'yzprostorovýehdůvodůřešenyucele*

ně.kak.i;íckérikolyatěchtoob1astÍbyslvyžáda1ysamostat.
nou pubS.i}taei"

tato s}(ripta usnadnila studentům
a přispě1a tak
1 uěite}ůrn úspěšnépředávání irudby našina dětem
BylÍ byc}ronn ráůt'

kdyby

ke zlepšení výs1-edků hudebně výc'liovné práce

-1

-

.í.DiAGNosE]i(áEElEBNostIŽ!ď,ii Lš1'řOšxcitlilio./ÉKU
Prostud,ujtezákonitostldia]'ektiekébovztahuvnějšícha
vnitřníchěinltelůhudebnÍbovývojejedinee.Ye].koupozornost
předpok}adů }rudební
věnujte charakteristlce psycbo}ogických
B€ ze jména
Zorientujte
jejicb
aktÍl'ity a nožnostem
"xno*ár,í'1l
v této prob}ernatlce
1"Bud'ebnívývojdítětejakosouěástcelkovéirorozvojeosobnost1, diatekt1ka vnitřnÍcb a vnějších činitelů'
2.Hybnésí}yadynamikahudebníhovývoje,charai<tertstÍkajeiro hlavních etap'
v}obyo sciiop1. Zák}adní hudebně psychologické pojmy /huaební hud'ební nanosti, d'ovednostin návyky' činnosti' hudebnost,
dání, talent, genj'a} Lt'ai '
jejich cbara}r_
huciebnícřr sehopností,
4. Sed1ákgva klasifikace
věvývoje u žákůmlad'ší}roškolnítro
teristika 2/ a
^aŽaostl

Žahraniění stan5. xl;u"""aické metod'y v hudební výchově.}l

dard'Ízovanétestyhudebníctrgchopností.&ověrkahudebnost!
dítěte přl vstupu do šltoly'
. 4/
6.Psycb'ologickáproblernat1kadětskéhudebnítvořÍvostÍ..DůkladnépoznánÍpsyehologlckýctrpředpo}<Iadůhucebníakna rozvojo_
tt"vity žákůná pro uěltele zásaoní význan, nebgt
závÍsí efekt1vÍta
vén stupni hudebních sc}ropností a dovedností
HudebnÍ schopnosti jako
působenÍ'
výchovaého
irudebně
uěitelova

vnitřní,psychickévlastnostisepŤoJevuJÍaJsouněř1telné
reprodukjen v konkrétnÍch hudebních ěinnosiech ipercepěnícho
v těchto
ěních, tvořlvýctr/. I RdyŽ můžemít určitá schopnost
izolovaně' ale
a}ttlvitáeb doninantnÍ postavení, nevystupuje

zŠ'2' vyd"
1/ sedlák' tr. - slqlr, 1:'Dtdaktlka }Ív na )-' Bt'
hu-Íňl-rrřdba iáávo;i 11dské
,' / TrŤ?ul?'3;.i L,:,' , . :'.l*;'ouo'ogi:Iá.'"Í:}311?n?,
osobnogÍIl3*á"í
debníhc vývoje ě]-ověka. piái' _Úř-; p'"zě-ů.'"5.
-v
-3'.1' L976' "
rrv
ti. sborník ttateary
šěárár.;-';.; ii;;á-aó i"i[li:ii;.":álxi"ii; .ill''nat3 luu'
'
sl ýíá_iežizEolas, Itl'; ;rruaeúii-vÍttg';"T3"i.'
|ryb1ul-Y:-; '*:;:'''óái
3il' ,s. 2 .ryd.
, technrr.v_"řiřilď
4l š;díaxl'r'.- - Siebr, R:iiŤaĚí988, So 122 - 125'
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Yždy ve vzáJenaén vztahu' a podmíněnost1 8 ostatnÍr,1 hudebně
psycb'o}.ogickýn1 předpoklady' tak např. elementární porovrávánÍ
vyšky avou tónů vyžaduje nejeaom d'1Íerencj.aění sehopnost slu_
ch'ovéb'o analyzátoru' ale žéž,hudební paměd, pŤedstavivost a
konpracl budebního nyšlení.I ne3 jednoduššÍtvořivá ěinnost
nobilizuje nyšlenkové operace, ťantazÍ1Í ee}ou řadu zálrladních hudebnícb. sclropngstí e interpretečníchd'ovedností" tuto
ekuteěnost bychom měli mít na paměti i př1 diagnostiee hudebnostj"' při nÍžzá}<onitě dochází k urč1témuzjeďnodušení celé
problenatllry.

fuotože naše hudební pedagogika ďosud' nená standardÍzova_
né testy pro zJišřování vývoJového stupně hudebnÍch sehopnostÍ
žáků'je každý uč1tel pos.taven před úko1 konclpovat svou vlastní prověrku }rudebnostt.1 / v podmínkách našíškolníhudebně vý_
chovné praxe jsou reálné tyto možnost:l-i
- kolektívně provád'ěná prověrka základních hudebních
schopností, zaněřená na pereepění úko]-y,
- 1ndj.viduální prověrka kvalj-ty pěveckého projevu'
ídent1flkace rysů hudebně tvořivého nyš}enížáků.
Zkoumání v}astních b'udebních před'poklad'ů nůžebýt doplněno 1
anannézou v1ivů migloškolníhoprostřed' í a zá.Jnové čÍanostidětí
aa rozvoJ jejlch hudebnosti. Y dalšímtextu uvád'íme jednoducbou,
í uěitelůn zaěátečnÍkůÍaďostupaou metodiku zkoumání a způsob vyhodnocenÍ zÍskaných výsledků. Zď'l1razňujeme však, že tvto *ožrro"t1 jsou variab1lnÍ v závislosti na učitelových zkušenostech a

aáněrecb'

1.1 K o 1e k t i v n Í prověrka
hudebnostl
Jejírr úkoien Je zjistlt prostřed'nictvjn p reepěqích ěinností
okanž1tý stav rozvojového stupně gákladnícb hudebních schopnosÉ
žáků.kotože dět1 odpovíd'ajína zadané úkoJ.y písemně, Je použitelná ve 2" - 4. roěnÍkl za předpok}adu patř1ěné d1ferencíace
v obtížnostlúlob. 8rověrku by s1 měl uělte1 vyraeovat pro jed-

1r Yodítken nu nohou být také skrlpta: Holae, l,í.i Úvod do hndebnj
&a!a 1ga5 -nebo iioias, H. '_ Ďuzbaba,-o.-: vař&e;
'{11s3oŤtlxv.
t1.:
ltl'etod'y a tec}'nÍky výzkumu
v hudební výcbově.-baha 198?.
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Í7i

notlLvé ročníky/eventuáiné pro zečáte! a konec školního rokul
písemně

a zahrnout do nr tyto

- název

bod'y:

zkoumaná sehopnosti,

přesaou Ínetrrrkci učiiele {t3. zadání úkolu a sdě}ení,
jai< majÍ žácL pÍsenině reagovat/'
- ukáaku' eprávného řeěení /zejména r'a *'Ížšáchrcrčníkůn*bo
u žákůokteřÍ provádějÍ prověrku' poprvrá/o
jednotJ.j.vé úkaly, seřaae*é i'i*.areb'Ícky podle obtÍĚností,

* správné výsledky'

Ke všem akonmanýnn schopnostern je třeba stancvl't prc ncžnost
porovnání stejný počet cřík].adů /nejlépe šest, nebo{ splnění
}caždéhoz nich je hodnoceno jednÍln bodem a šká1a pro hodnoce*
ní pěveckého pro jevu žákůje téžšestibod ovtá/ .

}Ťíklad kolektivní prověrky hudebnosti koncipovanó pre 3 roč"

*x--tt]e9::lšs}y

A. orientace žáka v tónovén prostoru';
Instrukce: Zahraji něko]"tkrát známou píseň 0včáei, čtverá*
ci., [irči, zda .píseň zní výB ír{/, stejné vysoko
i$/ nebg_nÍž litt neŽ jejÍ- předchozí řněnÍ"
Ukázka: Poslecbn1 sÍ výcbozí anění písniíi

vriání s předchozÍm zněnÍm j*' nyní hrajÍ nÉř:

takto zní steJně

rr5rsoko:

I

ť*oty: Týehozí po}oha písně v
EransBozt óe: 1/ * dur
?/ap dur
,! dur

D

,
/uá't<Ladní tón a1
ln
Ca /
la
ft /
t-ln
a

I-

Y

H

v

4i c dur lzákLa.ďní tón 8;l,
5t G dur l
B' il
-'Íges' /
6/ Ges dur Í -t!1

Y

s

N

B. Porovnáváaí výšky d,vou tónůl
tóny. Urěi, -zde 9"ot'Í-3 ,"+gl je'vr,'ĚInstrr;ltee: Uslyšíš
-tv.i, dva
stejně vyeo}tý tSi nebo nižší/N/ neŽ ion
ší
prvnJ"

"

l-jkázka: Např. teě hradi drubý tóp výše l/,r1
t, ale 1 ny_
--.91
Takto
by zně1y.
bls'/.
vyš{Í
tón
/e'ní-Je druhý
drubý.
*
t{yní
bud'e
c1
/'
/c1
ava stáli''*"wiJné'tóny
přítomto
v
podobně
cl
Jáxo
;ó; aňřan nt*e
/cl
o
-"
pedě /c4 - y:t{ ,
Úxo].y

z a/ me}odický interval vět ší než oktáva:
ť
Ll c1 - Yl?

2/d,2-e
3t cI 'gZ
4/ c1 -da
5/ e? - h
6/e2-h'

tT
V

v

N

bl melodický interval
1/ct -h1
Zl c1 -f1
3/a1 -f1
4/ 91 -f1
3/ e1 -ť1
61 c1 -c1

N

nen ší než oktáva:
v
v
It
l{

vq

C' Urěgvání výškovéhopohybu nelodle;
Insrrukee l UrěÍ, zďa zďntaná nelodie stoupá /S/
sá /K/

neuo k}e-

.

Ukázka: Tato melodíe stoupá,

rovněž tak jako následující rrrelod1e
Následuje ukázka klesající melodie'

která však nůžemÍt i tento průběh:
Úi<oty

l

1

Í

2/

Ď

3l

K

4Í

s

5l

tr

--B -

K

D. Paměč pro naelodil:
T"

Instrukce; íJs}yšíš
kTátký úryvek melod1e.
a/ Urči , zd,a při jeho opakování dojde ke aměně
některého tónu tZ/ neba úryvek aůstane nezměor 3řTý"{Ií;"-"u* poslechu úryvkůnapj"š pořadovó
čís}otónu, xterý byl zněněn.
Ukázkal liraji např' tento úryvek me}odÍe;
'.1

Nyní ho zooakujt;

Úkoty l

Poznal jsÍ, že došlo ke zrněně /z/.
Př1 dalšÍm opakování úryvku jsÍ urči1o Že by}
něn 4.tón v pořadí"
expozice
b/
a/
opakování

změ_

1t

?l
3t
4/

5Í
6/

5

II. Instrukce; UslyšÍšúryvek /zaéátek, prostředek, konec/
zná..aé píeně. Napiš její název.
Ukázka: iTynÍ např. slyěÍšzaěátek pÍsně
Po}xídka

'
riryvek z] pnostřednj část1 písně

&{sla ovečky

a konec z pícně

l.ILc nedbárn.
Ť+

Útoty g 1 /

ověáci, čtverácí
Kdeg, holubtěko,
taLa

2Í

- 9-

}Í-

6/
K

D. Pamět

pro me1odi1:

Í. instrukce: Uslyšíškrátký úryvek melod1e.
a/ Urči, zaa p{i ieho opakování dojde ke změně
některého tónu tZ/ nóbo úryvek žůstanenezmě-

or #Íýr{Ií;"""u'posleehu úryvkůnapíšpořadovó
číslo"tónu, ieteiý byt změn8a.
Ukázkal Ílraji např. tento úryvek melodÍe;
'

syní ho zooakuj1:
Pozna1 jsÍo že rioš]-o ke znrěně /z/,
něn 4"tón v pořadí.

PřÍ dalším opakování úryvku jsl urěÍlo že byl

Úkoly l

expoaice

opakování

al

změ-

b/

1t

2/
3/

s

4/

4

5/
6/

5

rI. Instrukce;

{,IslyšÍš_úryvek /zaé,átek, prostředek, konec/
zn'áo.é píaně. Napiš je j

Ukázka: {yo{ např.
Pohádka'

slyěíšzaěátek

í'nágev.
pÍsně

a pnostřednÍ ěástí písně
$Tvex
Fásla ovečky
a konec 2 písně I{Íc nedbán.

ověáci' čtverácí

Útoty 2 1 /

2Í

fidegn ho}ub!ěkon }í*

taLa

- 9-

,v

Zahrajte ffii, muzÍkanti
Holka modrooká

+/

Kalanajka

VÍte*li Pak, jak sed*

6/

iaceK

cítění;
Instrukce; ?'altraji několikrát začátek písně Kočka ]-ese dírou,
al Urě1, zc.a hrajl píseň správně ls/ nebo nebl ř$íu$i'r{T{;u- pos}echu písně napLš pořadové
čÍs1otónu, který neby} správně zalllr;tán"
Ukáaka: Takto hra jJ. píseň správně /s/.

Ee Ť oniá.lnÍ
I

Nyní slyšíš,že jsem udě1al

chybu iN/ .
ZahtáL jsem neoprávně eiruhý tón v pořadí.

4-

u

el

t{oly:

bl

1/
2/

1l
+/

2

5/

LJ

6/

5

II. Instrukce: Uslyšíškrátkou melodli.
ná nebo nezakončená /N / "

Urč1o zd.a

Ukázka: Ťuto melodli prožÍvášJako
aakoněenou /Z/ l
Pocit zakoněenost1 náš např.
1 tl' této rselodie l
NásleduJící nelod'lcký úryvek
Je neukoněený, přÍ jeho vní_
nání náš poclt, áe by něl
ještě dál pokraěoviat:

1O-

je zakonče-

Úkoly:
1y

2/

z/
Ji

4l
rl

)t

6i
*

&ytm1cká

I" rnstrukce

:

Usl.r,''šÍšvy{ukané dv1 qvlmj.cktí úryvky. iJrěio
cruřrý- a nich .le stejný /s/ neuo óarisný /a7 naa
od

prvnrho.

Ukágka: ťyto dva rytmické úryvky
ete jné :

V tóto.dr'ojicÍ Je druirý
o<ilišný /ol l

ťkoj"y:
tl
4t
t-Í

)t
4l
s,

SOU

J

I

6/

g1řl

!

{ řT--l

n

{

lnl,"t;-,fI

(!
.J

-:n:,rt;
ii;
q_firt

0

,,

.t
\ I r=r3 \

s
I

'Ltrn.tr., I n,rt"

V

o

II. Instrukce:

vytukaný.rytmus známých písní. Urč1
Y"}lŤiŤ
z troJ!.ce uvedenýc} písní
tu' jejía rytnus hraJí' a naplš Její názěv.
Ukázka; Yyčukáváar_rytmua písněr ll r- r l ( řr ř r t l
Beskyde" BeÉkyaen'Mar
ls.ěká Eu nebg-n{i, ueťí?Poznal Jsl'a zapsal , že

}traJí píoeň Beskydá, Begkyá;.

Úkoly*

Ť'

1/}:1:tjJ

-t
tJ jtJ'9',

;;*

Po9" u\y^, bude mráz

E}il,:*it-''.-"''.'

z/lJ jtj}jr]]j

]

1

-'

l-

ti

t ll

7/ll

Á'iat r-].tfi
5r+

l j-j

t*t

li!}

,

j j,;,lPefiJ?.oveěkv
atd.

PoMdka

Já nán

koně

(l.Čtvřrkoněvedvoře

r l

ffi
'@

' Já. d'o lesa nepojedu
t l-'1c1,Yvskočíloslniečko

j,l J tj j

*

rJlJi'

atď '

t/r fi rÍ ř1 r.i 'í-1 1 ' ň l

!1l"mn!

XrokodýJ"

.koěka

leze dírou

S9 j_r_sgdu11

,T'rÍ-1 ověáci.

čtveráei

rnalíěká
'ŠÉí_;"h"áaiix
atd. 'nvůiex.í

(i" Harnonické cítění;
tr" Instrukce: Sahraji současně 1' 2, 1 nebo 4 tóny. {apiš čís}Ící od Jedné d'o ětyř, kol1k tónů s}yšíš.
Ukázlcal Nyní slyšíšJeden tón:
Dva tóny současně mohou

tínto způsobem;
a}e např. Í takto:
Ttoizvuk'

znít neJen

"{

itlí již bezpelri

!

Čtyřzvuk /D7/ zní hutněj1' např' taktol
ui{oly:
l_

1/

2/

=----

.l

Álť-__{
ií{Ul-.-i.--_----{

Ť-

4

*:::::--=::==
3/ r _---___á---_-_-l

2

+/

?

tr==Ě:==J

6l ffi

cl
J'

II'

l.---

H

ž(

a

_ +:

4

Instrukee ;

fi}ř$i*l,::íl;i*lř"Eii:)íí:Í''Ííri'lr:í"íÍi#:
Ukáaka: ZaposloucbeJ se do tohotg akgrdu;
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testových zkouškách sloužÍcÍchk diagnostÍce hud'ebnťeh sehcpnostÍ fseashore, Bentley, ť1ng: a d'a}ší nenÍ.
/
gkounáni pěveckóho projevu aahrnuto,'nebo{
se předpokládá, Že
jde o ěinnoei sínriě determincvansu předchoaÍn cvíkem.
Hodnoeení dětskéha rpěvu a }rlecij"gka vlastrrÍe}r pěveekýeh dovednostÍ je
úkolem značně obtížnýrn,protaře vyžad'uje velkou
učÍe1ovu zku*
šenoet a propracování přesnýe}r kritérií a stupnic }iod'nocení
/např- poďle způsobu dýchánÍ, nasazenÍ tónu a jebo kval1ty,
výs}ovnosti apod''f. Pro učj.te}e zaěátečníka pěvecký projev
Je
řáka dÍagnost1ckýnn prostředkenu a ukazáte]"em rozvoje výše jme_
mno}:.a

novanýc.b. aák}adníc}r hudebnÍch seiropností a jejich
koorď1nace
s notorikou hlasového ústrojÍ.H1avnÍm1 krítérii pro postlŽenÍ

této ooubry je lrgdnocení intonaění ělstoty a rytmické správnostÍ pěve*kého projevrr. pět1 obvykle p1nÍ tyto úkolll:
A. Epěv anrínépísně podle vlaetnÍho výběru v tónÍně, kterou
sÍ žák sá& gvg].Í /bea doprovodu nástroJe/. |ťento rikol má
spíšenot1vaěnÍ význan, oemělrrJe žáky k pěveekénu výkonu
a odstraňu$e případné peych1cité zábrany.
B. Epěv pÍsně zad'ané uěitelem v určenétónÍně. Tím, Ee áá,et
apívajÍstejnou pÍseň lnebo alespoň přÍb3-Ížněstejně technÍeky niíroěnou,/o jsou vytvořeny podnÍnky pro objekt1vněj13

r
c.

ší hodnocení, a porovnání jejich'_výkonů. TranspozLcí počátečníboúryvku písně rnůžepak učitel zJistit i př1bližný hlasový rozsah žáků-

Pěvecká reproďukce nezn:íných me}od1ckých úryvků,hraných
uěitelem v tóninách odpovídajícíchhlasovým možnosten
d'ětí. Pod}e obtížnosti1ze rne}odÍckéúryvky seřadit do
těcirio skupÍn:
a/ typici<é obraty dětské melodiky /kuku intervalr kotorrrátkové roelod' ie/, melodie obsahuJící stupnicové
chody vzegtupné i sestupné, tón1cký xvintakord a

jeho

obměny;

b/ melod'ie s o-pakovanýur1 tóny /při Jej1c}r zpěvu dítě
často lntonačně klesár ;
e/ mě1od1e se skoky

/ti. lntervály větš mi než tercie/

Pěveeké výkony žáR:ůlze posoudlt např. pod1e této hodnotící

škály:
6 b.; pěvecký výkon rytmicky a intonaěně dokonalý' charakterlzovaný přednesovou jistotou a zjevným emocloná1nín
prožitken;
b. l pěvecký výkon rytm1cky dokonatý, intonaěně správný' a'
však rrrcholy frótzÍ zpívány nepatrně pod /nad'/ tónen;
4 b.: pěvecký výkon rytn1cky správný, avšak lntonačně nepřesný jak ve vysoltých okrajových tónec}r a př1 větších tónových skocích, tak ojediněle i v ostatnín průběhu pÍsně;

b.: pěveeký výkon rytnÍcky správný, avšak v melodlcké lÍnce

1ntonován;r
pěvecký výkon

ě1stě pouze oJed1aě1é tóny;

rytnicky nepřesný a 1ntonaěně zceLe
chyoný /avéak dÍtě ještě zpívál:
b.: pěvecký výkon je epíšerytnlcky nepřeenou mluvnÍ recltaeí textu.,ne jednon nebo někollka tónecb, nlžšícb,neŽ

b.:

pr1nární tóny dětského pěveckého hlasu;
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C

b.: dítě odmÍtá zpívat

ZÍskanévýsledky ko}ektivní i individuální prověrky hucteb_
nosti zapíšemed'o tzv, skupÍnovéhoprotokolu.1 / Todorovně E4znanenánne symboly nebo zkratky zkoumaných huoebnÍch schopností
/přehled jednotlivých úxo1ů/,celkový počet získaných bodů, eventuelně vyjádření v procentech, svisle pak jnéna zkoumanych
žákú.Pod' symbo1y schopností izL<ratky subtestů/ zapíšeme poěet
získanýeh bod'ů u jednotllvých žáků.
Přík1ad

ko}ektivní

prověrka
znak
úko}u

ÁB CD
F
E
ab IIIIIIIlIIIT
třída -

Žák

Dvořák
Erubá

atd.

znak
úkolu

atd.

5,A

57
50

7

9,1

69r4

1ndiv1duá1ní

ABC
abc

hlas.

souěet

rozsah

bodů

žák
Dvořák
Hrubá

souěet

bodů

r4 61 44
+4 r4 42

,6r>44
4r55+4

prověrka

G

5455 4 2'
4454r 2A

třída -

3.A

76,5

66 16

c1

h

-h1
-al

Tato tabulka nán poskytuje přeh}ednou lnformac1 nejenom o
stupnl rozvoje hudebnÍch schopností Jednotlivýcb žáků/čteno
po horizontále/, ale réžobraz rírovně zkounaných schopností
v celku, třídy lna verttká].e/" Porovnání výeledků prověrky ze
zaěátku a konee školníhoroku je pak jednÍm z ukazatelů rozvoJe žákovy hudebnostt a eťe}ttlvlty uěltelovy práce. Je třeba
t

/ gtížev1z Hol-as, H.:
1

985.

Ú'vod

-

do budební dtagnost1ky. Praha
15 -

si však uvědonit , že prověrka Je vždy jen jakýnsi

|lprůřezem|r

hudebních předpokladů v dané fázL hudebního vývoje, závislýra
na nnoha proněnnýctr ižáxova 1ndj.spozice, ostýchavost, nepoe*,o*
pení úkolu apod./. IludebnÍ schopnost1- jsou dynanlcké kvalj"ty a
JeJlch hodnocen{ ponocí ěíseInéřady má pro ped'agoga hlavně o-

rientaění funkc1. tG platí i tehdy, jeetllže si řáky podle po_
čtu zÍskaných bodů rozciělíne do něko].ika skupÍa, např. takto:
rozvoj hud'ebnogt1 ko1ekt1vnÍ prověrka indíviduálnÍ
prověrka

vynikajícÍ

Ié

nadprůněrný

71 -61

průměrný
podprůměrný

nedostaěující

30

?9 -27
2"5 - 20
!9 - 16

60*44
47 -37

36-0

.lĚ
t)

-

a\

v

Jakékoliv dělenÍ žákůd'o kvalitatlvně různýcb skupLn je B lx€_
standardÍzovaných testů empirické a pchyb}ivé v závj.s1ost1 na
obtížnostÍjednotlÍvých subtestů.
Úxoty, které Jsou obsaženy v prověrce hudebnoet.l, g}oreŽÍ
nejen k d1agnostice hudebních schopností, al"e v rrlanýeh obrrě*
nác}r téžk JeJ1eh rozjqli. Proto je zaíazajeme d'o vyuěow.acích
hodin např. ve funkc1 přÍpravn}ích cviěení k písnÍn.}oneehánre-11 děten prostor k tomu, aby tato cvíčenísany vytvářely a
zadávaly svý'! spolužákům, akt1vizujene velkou měrou nejenom
rozvoJ jej1ch zák].adních hud,ebních schopností, ale př* nutnosti zvukově rea].1zovat b'udebnÍ představy téžtaavoj pěveekýuh a
instrumentálnich dovedností. Přl obraěňovrínÍjednotl1vých úko1ů
Be téE' uplatňuje dětská tvořÍvá lnvence a ťantazle.
Úxo1y: 1.koveáte a qrbodnotte uved'enou prověrku hudebností aa
nalé s!up1ně- d^evÍtt1etýcb dětí 7a todLny, okolÍ/"
2- Tytvořtě vlastní pnověrku b'udebnost1
kóňc1povaaou
pro 4.roěník základnÍ školy.
5.S oporou'o teorettcké znalóstt základních budebnícb
scho1uroetÍ vytvořte {a1šÍtypy ríkolůk jejÍch gkounánÍ" lyto úkoly provečte
ve skupině.
+.Výh3.eáeJte otřuňy písnÍpř1bližně stejné teebnlcké nároěnostl k pnověřcé pěveěxého projevu_v Jednotlívýeh
roěnÍcích.
5.tltvořte vlastní nodely pěveckých cviěeni k reprodukc1
podle uvedenýcb krltértÍ obtížnogtj."
6'llodnotte
lntonaění a rytniekou správnost pěveckéhc
Yýkonu svýcb kolegrl podle uvedené'-šesttbodóřé- šliáIý'

-
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1.1 r de ntÍf

1kace

ry8ů
nyš1enÍ

hudebné

t vo řivého
Do struktury žákovy hudebnost1 zařazujeme neJen soubor
sehopnostÍ k vnÍnánÍ, chápání a prožÍváníhudby a k hudební
reprodukci, ale téžpředpoklady k elementárním čÍnnostempro_
dukěním. Rozvoj, }rudebně tvořivých schopností žákůse v sou1a-

du s vývojen našía světové hudebňí pedagogiky stal jednígl
z, prvořadých úkolůhud'ebně výchovné práce. Id'entiftkace1/ dětské hudební tvoř1vosti je pro uěite}e velmi obtížná,nebot
kreatlvita je vícerozměrovým jevem, který souvisí Be všemi
složkami žákovy osobnostÍ a je veim1 ci'i;lj.vý na podněty z vnějšíhookolí. Současná psycb'ologie kreativÍty ělení výzkun tvoř1vostl do čtyř hlavních oblastÍ, které Lze Ídentifi}<ovat Í

v

hud'ebně výchovném procesu3

1. tvořlvá osobnost - anaLýza osobnosti žáka jako hudebně
tvořivého subjektu z hlediska jejÍ dynamiky /tj. zejrréna nnotivace/ a struktury /ti. ce1ku funkčně propojených
předpokladrl k tvořivé člnnost1, jako např" obecné vlastnostl a psyehické zvláštnosti, specífl.ckérysy hudebně

?.

tvoř1vého nyšJ-ení,soubor zákIadních hudebních sc}ropnos_
tí a lnterpretaěuích dovednostÍ v oblasti pěvecké, lngtrunentáj-ní a hudebně pohybovél;
tvořivý progeq - dynam1ka vnitřních parametrů tvořivého
plocesu' jeho vlastní průběh /stadiátní charakter/, dlalektický vztah vědomí a nevědomí, změny v prožívání
apod;

3. tvořivý výsledek - jeho duševnía vnějšípodoba' kritéria hodnoeeaí;
4. @_;
Příznivétvořlvé klima, format1vní
vllv p"olTíJáJ2/
tvořLvosti k zjištění a poplsu složek kreativity- a postÍřrováaí JeJíbo kvanta,

1/ Ternín, který se používá v psychologtl

struktury a vývoje.

2í B].1žšíteoretický 1 mgtodologický rozbor jednoiiirrýcir ob].astí výzkumu vLLz Váňová, Hl: ráentlťikaěe dětské hudební
tvořivoÉtl. In: Sborník káteary Hv PedF UK v .Faze'ě.6.
Pr:abá tgeŤ. náuo Hotái, u. _ Dfizbaba, 0. - Yáňovár-I{.: Metody a techniky výzkumu v hudební výc}rově. Braha 1987' gtr.
73 - 88.
17_

r
jÍ'

Je tedy zřejné, že potřeby

hudebně výehovné praxe vyžadudětské', hudební tvoř1vostl př5.stupo_

k identiflkacl
val1 nejeu z hlediska psycholoF'ického /trteyé vnitřní předpoabyehon

klady jsou zárukou úspěěných hudebně tvoř1vých proJevů/, aJ.e
téžpedagogické'hcl /trledat progresívnímetody a postupy k utvářenÍ kreat1vnÍch gcbopností Ž,áRů,/| l a s.oq!'oj.og-lqkého_ /stanovení vněJších vlivůn které se podÍleJína,motl.vacÍ a formování
tvoř1výeb předpokladů i vlastních pro3evů/2/.
Ye ško1nípraxi posuzujene kval1tu vnitřních předpokladů
k tvořivostl zprostředkovaně - na základě úrovně hudebně tvořlvých činností/pěveckých, Ínstrunentálních i hudebně pohybovýcb/ a analýny vlastnÍch výsledků kreatÍyní aktivity, a{ již
znějících ěÍ' zapsaných v notopise. Podobně jako při hodnocení
kvality péveckéhoprojevu je 1 zde třeba připravit systén vhod'ných úkolů,které tyto schopnosti aktivujÍ, a stanovit krité-

ria a škáIy hodnocení.

Domlnantní scbopností-ve struktuře tvořivé osobnosti žálxa

je hud'ebně tvořivé myšlení}/.Je charakterlzováno speciflckýml
rysy, 3eŽ ho odlišují od myšlenív ostatních hudebních ěinaostecb /senzÍtivitou, orlginalltou, flexlb1lltou, ť)-uencí,e1a_
borací, lntegrací apod ./4/
"

u žákůmladšíbo školníbo věku 1ze identif1kovat zejména fluenc1 a f1ex1b1litu, u hudebně vyspělejších dětí rovněž orlg1nalltu /relat1vníl a elaboracl. Uvedrre některé možnost1 zkounání
těchto rysů a krltéria JeJÍch hodnocení. Podotýkáure však, Ee
verbální škáIy spojené s numerickýn hodnocením byly v7tvořeny
eupirlcky, a Jsou tedy varj.abj'lní jak v poětu jednotlivýc}r
stupňů, tak 1 v jeJtc}r kval1tativním poplsu.
Fluenci /plynulost budebně tvořivébo nyšlení/lako schopnost
vytvářet v ryehlén ěasovém s1edu nnohotvárné budební útvary a
jeJlcb varianty 1ze zkounat např. v těchto úkolech:
1/ YLz kapltolu 2,6.
2/ ÝLz např. kapitolu 1,4.
,/ v{ňovál H. ! ůy$enív dětské budební tvořívosti. rn: Sborník katedry Hv PedF UE v Praze ě. 5 .
+/ Sedlák' F. _ S1ebr, B.3 Dídakt1ka Bv na 1. st, ZS. 2. vyd.
kaba 1988, stt . 124 - 125.
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v danén časovémintervalu vytvořÍt eo neJryehlejÍ
- nnožstvíslov k určenémurytmu )
- rytmické varianty daného 2 - 4 taktÍ,
- různá závétík rytnickénou před'větí,
_ různénelodie v danén tónovén prostoru'

_ obměny výeb'ozí melodie,
- odlišnémelodizaee rytmické struktuTý,
- nelod1cké varianty na daný téxt,
- rů'zná melodÍcká závétík danénu předvětí,
- různémelodie 9e stejným charakteren lsmutné, vese}é, Polkové/ apod.

I{ritéria trodnocení:
na zad'aný úkol nebo podnět tvořivě reago@oYat.
o bodů ?/ ři druhégr improvizačnÍm pokusu zoívá totéE jako přt prvnÍ
reakci.
i bod
)/ Snažíse o novou varlantu, avšak ta je jen nepatrnou obně2 body
Tou předcbozí.
' , Je
4l
v rychlém časovémsledu vymyslet vÍce oatišiýerr
9chopno
-_
variant.
, úoaýDa1šínožný způsob hod'nocenÍ - za každ'ou od11šnou variantu
získá djtě Jeden bod.1/
Př1 výzkumu l}exibllity ltl.

pohybl1vosti hudebně tvořivého
myš}ení,/ Jako schopnost1 pružně využívatosvojené hudební zkušenostÍ,měnit způsoby myšlení,přizpůsobovat je novýu sÍtuacím, překonávat setrvačnost návyků apod. vycházíme ze známé
písně. Y tonto dříve osvojenén a iLž zažiténhudebnÍn materlá_
lu dítě pózměňuje jednotllvě ěi v konbinacícb nelod'li, tónorod', rytnus, text, nástrojový doprovod', naučený pohybový projev apod., a to buil v celé písnl r aebo v JeJí ěásti lneJěastěji ve střednín díle písnís formá].nÍ výstavbou aba/.

Íritéria hodnocení:

1/ 7'ák se nedokáže odpoutat od vžitéhovýehozíbo nod'elur t€'
ho v původnípodobě.
bódů
Pro99kuje
^,
ét Dnazt se o novou variantu nodelu, avšak v průběhuolnprovi_
zace ěasto_sklouzáYá k jeho
půvoánípodobě, eventuátňÉ pó_ ' zméníJen frázování.
1l Dokáže ge odpoutat od výchozíbo modelu, je však zřeteIná
vazba k původnízkušenoštl.
2 body

1/ vtz Belko, t.: Yýzt<un rysů hudebně tvořlvého nvšIeníu Žáků nladšíhoškoláÍnověÉu. rD1plonová práee/. lrarra 1988.
UniverzÍte Íarlova. Fakulta peáegogtcká.

-
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7'
4/

vy1nyE}Í sa6ogtatně novou

nóeéru'

variantu, odlišnou od výchozÍho
3 body

or1g1nalttu jako schopnost vytvářet nové a nekonvenění hudební útvary }ze hodnotlt spíšev nároěněJších tvořivých úko]-ech
/tvorba textu na daaé téura, rytváření sanostatných rytnlckých'
nelodickýcb ěi rytnicko me1od'1ckých struktur, tvorba v]astníeb
písnínj.nprovLzace nástrojového doprovodu apod.l'.

Í'rltér1ahodnocenÍ3

1/ Dítě ,,ve svých 1mpnovizacích využívá úryvkůznámýeh P{".Ír
neioáicxych, rytniekých i álovních obratů' kte0 bodtl
"ězňÉne"ých osvojÍlo.
podooburěněné
v
"é-"i_aÍi"*
avšak
materíálu,
z/ Ýiuáivá-áaágléno ňudebnÍho
1
bod
bě.
však
3/ ývivoří vlastaí hudební 1 textovou strukturu, proJev
pobybl1rytralcká
nalá
nelodie,
nání nápadltý irnonotónní
2 body
vost l reZďíbaw text apod'.l.
i textopůvodní'
hudebnĚ
lJil'atňuje
viastní,
ielativně
švé
4/
5 body
vů nové'a zajÍnavénábay.
Elaboraei /zpacová^í/ Jako schopnost rozvinout hudební nápad
do detailní podoby zkoumáne spíšev souvÍslostl s prvky konpoziění práce. Uplatňuje ge přl řešeníjakékoliv hudebně problénovésituace' Nejvhodnější prostor pIo její identif1kac1
poskytuje skrrídrínÍJednoduchýcb písnína dané téna.

Xritérla bodnocení:

ffiýn

úkolen neví rady, není schopno ho 9ilnit
ponocl
o bodů
uěitele.
ani za
pokynů
uě1průběžných
próttén
netodickýeh
Řegí
2/
na zák1adě
1
bod
node}ů.
tele a oříných
1/ ÍvoŤísánosiatně po předcbozín kolektlvnína ujasnění cí1e
tvořlvé ě1nnostl á jědnot1lvých algoritnů, neuní^vša!pro2 bo$Y.
precovat detally.
podnět'
urě1t si
na
tvořivý
reagotnt
ie
schopno samoštatně
4/
pořadí ůit<onůa nápad propacovat do detaii'ňÍ podoby /noto5 body
bts, dynanlka, teňpor_celkový výraz apod./.

Výsled,ky ldentlflkace rysů hudebně tvořivého nyšleníJe pak
nožnéutřídlt do skup1nového protokolu a dá1e analyzovat, podobně jako u pověrky hudebnost1.

předložené netod'iky ldenllf1kuJte rysy hudebně
Út<oty:
- 1.Pod'le
rraěich- kolegů ve akupině' Yýs}edky
tvoř1věho nyšlení
zaplšte ao -sttuplnového protokólu a výl9dnořte před;
pofttaoy k tvořivým ě1nnóstem u Jednot1iveů i rozvojo_
řy stař Jednotllíycrr rysů v ránci ce1é skupÍny.
_.
2.Výnysletě dalšítvoř1vé rikolyr_ vhodné k ldentlflkaci
rysů hudebně tvořlvého nyšJ'ení.

5.Yýtvoite pětlstup'ňové veřbáLní šxály s nunerl'ckýn ohód'noceníň pro výtre uvedené nyšJ'enkové scbopnosti.
EledeJte Jeoné rodíly v JeJlcb kvalltě'

- 2O-

1.4 A n a

m

ne9t i ck

ý

dotazník

Už1tečnýmdoplňkem prověrky hud'ebnosti

i identifikace

vnitřnjch předpokladů k tvořivé činnost1 je anamnestický do_
tazník, jehož cÍlem je poskytnorrt učite].i přibl1žné informace
o kval1tě nimoško1ního hudebního prostředí /ze)néna rod'Ínného/,
struktuře hudebních záJruů dítěte, formách mimoškolníchaktivit,

vlivu edělovacích prostředků na fornování dětské hudebnosti
apod. Je však třeba,aby si uěite1 dotazník podle potřeby sám
vytvoři1 a vycházel př1 tom nejenom z obecnýeh prlne1pů ifor-

mulece poIožek dotazníku, typy odpoovědÍ, druhy dotazníkůa
způsoby jejlch gestavovánÍ apoci./'I, aie r,éžze zkušenostÍně-

kterýcb našich

říklad možného-"utorůZ/.
obsehového zaměření dotaaníkll;5/
I. Hudební altivity jednotliYých č1enůrodiny
Dovede matka zpÍvat?
?pí.vá doma při'práci?
Umí hrái na hudábní nástroj?
Dovede otec zpÍvat,?
Jak často doma zpívá?

Uní hrát na hudební nástroj?
Zpívajídoma tví sourozencl?
Učíse hrát na hudebnÍ nástroj?
Xdo ve vašÍrodlně ještě rád žpívá?
Kdo z vašírodiny jěště braje ňa hudební nástroJ?
II" Stirrulační{unkce rodÍěův budebnín rogvoj1 dÍtěte

?pívaJísi s tebou doma rodÍěe?
ti rodiěe na hudební nástroj?
it'qji
zajíryaJíse q tvé pokroky ve šxorňíhudební výchově
/v tŠu/z
Zpíváš jlm písně, xteré šes naučil ve škole? Ěehráváš j1rn sk}adby, které uníšz tŠut
Hovoříte spolu o toml proč ge vám píseň nebo sk1ad'ba líbÍ?
Chodíte

spolu na konceřty vážnérruány?
IrI. Soci.á]"ně lntergraění styl výcqow v rodlně
Navštěvujírodtěe koncerty žáků!ŠUnebo školníakademie,

1/ YLz n?pt._ Ska1ková, J. aJ.: Úvod do nnetodo}ogle a metod pe_
výzkunu. Praňa 1985, str. 85 9Ž.
^ , {.sgcického
2/
Např. Sed}ákn F.! Neučíneapívai všecbny dět1? kah'a 1967.
Holas,
do hudební itagnost1ky.-Praha 1985.
'!{.:jeÚvod
-,
)/ Dotazník
zauěř'en na zjišdování fakiorů tvilrěího k1imatu
v n1moško}nín pnostředí. Podle Yáňová, H.: Hudební tvoři_
vost žákůnnladšíhoškolnÍbověku. /Kaňdidátst(á d'Ísertace/.
Praba 19at . Univerzlta i(arIorra. Fakulta pedagogická.
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na kterých vystupuješ?

Nutí tě rodÍčeke hře na nástroj, přestože tě nebaví?
oěekávají od' tebe rod1ěe v hudební výchově jen stále dobré
znrínky?
Když ge t1 v hudební výchově něco aezdaří, zlobí se rodiěe
na tebe?
Sledují rodiěe 8e zájrnen tvé inprov1zaění pokusy?
IV. l_{lnoško1rll zájmové hudební akllvity dítěte
Uěíšse hrát na budebnÍ nástroj?
Navštěvuješ pevecký kroužek?
SbÍráš písniěky?

Yytváříš si k nim v}astní ilustrace?
Y. Podí1 sdělovací techniky na stimulacÍ dětské hudební tvoři-

.vosti
Který z těchto přístrojů ltáďío, televize, gramoťon' Easnetofoa/ máte dona?
nt-erý z nich si nejradějÍ pouštíš?
líúí"eé ii vážná hudba /hlavně koncerty a opery/ ?
Posloucháte Ji doma?
j,íbí Be tÍ taneění
písniěky?
Posloucháte-Je doma ěasto?
Xtelou píseň'nebo sk1adbu náš nejraději?
písně raděj1
pcs}ou
posloueháš?
OblÍnenéplsne
OblÍcené
vol].Dene
raději zp].vaŠ
racte]1
zpívášnebo
zpÍváš
nebó posloueb.aŠ
Stává se ii'
ii, že se ii piseň natolik
natolik lÍbí.
lÍbí, že ge pokoušÍš
vynys}et podobnou, ale tvou vlastní?
U každépoložky dotazníku je třeba předen pronyslet Její charakter.
Příklad'
1 . Polpžky olevřené /nestruktr'rrované./;
KteTou píeeň nebo sklad'bu náš nejraděj1? /Eáx voině odpovída.l
2. Položky uzavřenš /strukt'rravané/ z
'

a/ oichotomní;

Máte dona rádio?

b/ polytonní:

l ano - ne /

Jak ěasto poeloucháě hudbu z rádLa? /stá].e _ často - oběes - náJ,okdy - neposlouchán/
Zaškrtní,ktetý z přístroJů 'rnáte dona /rádLo, televize,

granofon, nagnetofon, vldeo/.
c/ polytonní s určenímpořadí aiternatlv:
oěísluJ uvedené hudební žánry podle tvé obliby.
váŽná hudba
jazz
taneění hrrdba

folk

rock

dechovka

foIklór
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z

uvedeného je zřejmé, ž,e po}ožky anamnestického dotaznÍku jsou nnohotvi{rné a jejich koncipovánÍ závisí před'evším na
výzkumnén záněru uěitete. Některé z položek mají pouze infor-

mačnícharakter ,rnapř. ob1íbenost hudebnícb žánrů,sk'}adeb, interpretů apaa./, jlné lze vyhodnotit pomocí bodovacíb'o systé_
Btrr který ''rystlhuje jejich podíL na ťorrnování hudebnosti žáka,
Např z Zpívá matka donra př1 prác1? ano - stá1e
3 body
občas

má1okdy
nez pÍvá

2
1

body

bod

o bodů
Yýsledky dotazníku v rámci třídy je vhodné zpracovat do přehleďových tabulekr podobně jako výsledky prověrky hudebnosti.
Út<oty,

1.Ť9graeujte pÍsem!ě výše uvedené položky ciotaznÍku na
zjištování faktorů tvúrčíhoklimaiu mimóšxotního
p:ostředÍ" U každépoložky promyslete je.l.í charakter

/strukturovanár }1€siruxtuiovaná- apod . /- a'možnost bo_
dového vyhodnocenÍ.
2. 1akto*ko1c1povaný dotaznÍk zadejte svým ko1egůn ve
skupině " Utřidte získanévýs1edký do přehledořé ta_

patř1čnézávěry.
!ulky.-a vyvoáte
-J-Yytvořte
anamnesircxy d'otaaník k těmto přednětům výzkumu; - hudební zá3ný a orientace žáka,
- vliv zájrrové umělecké činnosti na ÍormovánÍ
žákova vztahu k hudbě,
oblÍbenost
hudebních žánrůu žákům1adšÍho
školnÍhověku,
_ vliv rodlnného prostředí na formovánÍ žákovy
hudebnostl apod.
4.Yytvořte a?amnestický dotazník a před1ožte jej ťaku1t_
nÍm učitelůmna praxi.
Náněty: realiaacá hudebně tvořivých činnostíve výuce
hudební výchorry;
ťozvoj intonačníchdovedností - fl€todv výukv:
mareriálně technické vybavení učebny fio;- ! '
výchovné využití učiva" jednotlivých" roěňíxů;
vzáJemné sepětÍ a návaznost hudeÚnÍch aktlvít

začleněnítvořivýeh prvků do struktury vyuěovacÍ hocinv apod'.
{í:F*le v_ýsledky výrroánořte a využijte při výuce dl-

d'aktÍky Hv.
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YogÁLNÍ črNNostt

2.1 R o z v o j

rytm1ekého

cítění

ProstuduJte kapitolu Podstata rytnického cítěnÍ1/ ,rebo
I€pltolu Rytmická výchov^2/. UJasněte si tyto problémy;
1. .R3lltnus jako záxlaoní výrazový prostředek hudby, umožňují_
cí její ěasovou organlzac1 a ělenění.
?. PoJeu hudebnÍ rytmus v šlršíns1ova snyslu a sLožky, které v sobě zahrnuje, případně které s ním bezprostředně
souvisejÍ /puls, metrurn, rytmus v užšíoslova smyelu,
1l

1.

tenpo/.

"

Psyeho}ogická podstata smyslu pro rytmus, především ve
vztařru k pohybovýrn rea}tcÍm Iidského těla na hudbu.
+, Pojen interiorizace rytrnickýeh představ.
,. Postavení rytnické výchovy v souěasné hudebně výchovné
praxi

rozvoji rytmického cítěnÍdoeházÍ ořt každémkontaktu
ělověka s hudbou lpŤL zpěvu, lnstrumentální bře, pohybových
reakcÍch 1 posleehu./. Přesto je nožné/a nutné/ rytmickou eložku z celkové hudební tkáně vyěIenj.t a rozvíjet rytnické cÍtění
ve spec1á1nícb rytmtckýcb cvi'ěeních. Y této kapitole věnujeme
zvýšenou pozornogt rozvoj1 rytmJ.ckého cítění v souvislostl
s vokálníni projevy, zejména s nácviken a zpěven písní. zdůrazňujeme neJen aspekt reprodukění, ale téžtvořivý. I když je
kladen dfuaz zeJnéna na aktlvizaeL m1uvní a voká1ní motoriky,
respektuJeme komplexnÍ přÍstup k rozvoJi dětské budebnostl a
využÍváne téžrytnlckých projevů z oblasti j.nstrumentá1ní a
K

d
p

t
I

hud'ebně pohybové výchovy.

Rytnická cv1ěení lze tedy provádět různýnl způsoby:
_ rytnlzovanýn s].oven /tzv. rytnickou dek].anací/l
reprodukcí na rytmlcké slanlkyi
kultlvovaným pěveckýn projevem /na Jednom tónu nebo ve gpo-

F. aj.l Didaktika Hv na 2. stupni základní ško1y.
haha 1979, str. 148 - 15r.
2/ Sed1ák' F. aj.: l{ové cesty hudební výchovy na základní ško_
1e. Praha 19?7, str, 1r9 - 148.
3/ Ytz téžkapito}u ,.1,2.1.
1/ Sedlák'
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Jení s mel*diíy''
hrou na tě}o. /tleskánín pleekání, dupánÍ, luskánÍ,/'

hreu na iďětské hudebnj nás.Lroje,
dalšímíhudebně pohybcvýmí projevy /pochod, taktovánÍl tY_
{ukáváni apod./.

2"1.1

'Souvisj.ost hudebnÍho rytnu a r;rtmem lj.dská řeči
'|!Ídovépísně* řÍkadIa y sobě odráŽej"{ rytrnus, příavuk a
spád každéli*ové mluvy" jeJicb
iq"yx - arrláětě řeč Jejich poeEie * vrrlstá do hudebnť mluvy* 1l . Slova }eonarda 3ernsteina
ansvu poŤvrdi}a akušenost, ke kt*ré ge již propracovali stařÍ
hudebnÍ peďagogovÉ lBattkg, Jsde, }Iromádka, K.llába a další/,
e aež sg gtala progr**ívnírr rys€m současnýeh rnorlernjch irudebně
výchovných systémů/zejména CIrfťa a Xodá3.yho/ í našj koncepce
}ruriebnÍ výchovy. Jednou a eť*ktÍvajcha všem dětem d'ostupných
cest roavoje rytmickrího cÍtěn{ je opoTa o rytrau's lldské řeěi.
I zde nale*neme základní složky r;ltrnu lpulsac1o slovnÍ přÍzvuky a dlauiré * i''"átk6 sIabiky/" ?yuĚívánne tavu gytm+qkó deklaE$99*-!g{!3j t;j" avýrarněnó *}uvy, při nížupJ"atňujeme zvukovgu
a r}"tniícko& gtránku řečí1 jejť přÍrozený spád- Ťento způsob
pt{*e g *extean je předstupněm meIodÍ*ace s].oy a slovnjc}i ee1kň'" *yŤmj.e}<ou ď*}*lac!egí dětskýcla řťkadel, hádane}<n přís3.ovÍ,

textů )"i*ovýeb' pÍsníi jednot}.1vý*}: slcv dÍtě poznává:

* prav3.ďe}nou rytmÍckau pu}xact textuo
* eteklamačnťuákonLtostÍ., t j. shod'u hpdebnÍhg a
s}ovního
r3rtmu v přÍzvucích trna první dobu taktu by mě3-a případnout
přťavuěná glab1ka glova/ a v dé]'ce ,/u krátké s1abLky je
v}todnějšípeinřít kratšínotu a opaěně/,
* metrorytmus jednot3"žvýclr taktavýeh
Jednotek.
*:' mdk}adní rytmíe ké }rodnoty not
"
$uučas&ě se ďÍtě seanamu$e ge aák]'aďnÍní tegre-Lic}tými- poJny-1
po$icÍníse ${ ěasovému půběbu budby /ta*tn taktove e*'*,
"x*
cent, jednotlÍvérytmÍ"ekéhodnoty not, tempo apod.y'*

1/ Bernsteinn Il.:

youne
Coneerts for Reading
iístening. Hew ťork*l ťglpie*
%2"

aq

and

ĚÍk1ad:

Yýchod'iakem pro r'ytnoíckgu rieklarec: -3?"; Ť--ua:_a gE- s;eie;ýur
rytmickými hodnoŤami. Vecle*e Žáky k tctr|.!., abY si uvěcemili 3e*
jich praviďelnou pulsaci a pohybea i:zp!. Ťezání gŤeval i grafÍcky /svislými čaramL/ znázor:i].l }:;Ě::: s-aL]r1- i.xtLi.

,l

li

:

I ť il

;

Ě'*žu e1řevo, *'rrr'ky, ::k;', -': '.: :::_= '=' ;:__ .;-';'*:','.
Jest1ížeobohatíme rytmí*kgu de<: aaa;: -_g!-:; : :5:.:-*" g.teré

s* váž,ína e}ovnÍ přízvuk, a 3=aÍ::*r ::
:.::::]:.'-:, :]C.u1Bí
žácíunístěníakcentů a runxcr izt'-:;: :a--T' -:::: -=:1 ="*g
přízvuky '
>
l>

lllrtl[t

l>

it;
lt:

ňežu dŤevo. srrky h.rlz.; =-:
0d dvojs}anrčnýeh s]ov a je;1c: z:.za::::a_ :'l':;-:::_ s.:s:ýeh
čar v ohraaičenémúseku je jen:a-'- r:']::'._ -'lm::-_ j:eiové
noty a je jímu ch.ápání jakc zákia::- ::::: ] {é .-::':::"':'',' :T3učtvrtečnílrotaktu"
r ,

vu^L

t'i l í t i { Ť
!x
'ReŽu dřevo' smrky, b'.:k-", '__i
i

Tuto znalost Je třeba uperrnit r::'-:1=.Ta:
svcjenénu moce}.u.",

r
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q
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Zrychlenín tempa rytn1cké deic-'a:t i: *:n'l- l . ť9:;-:v'=*!_-[ !ří*
zvuků na po}ovÍnu segnásíne Žál.ly -. ::::; ifu*l;Tai. 3 :::::ně
jako u noty čtvriovévyb'lecá;á:e =- :z:
=:;*:ř = :E ::.::;::a'ií*
cí probrané taktovd ^iedngtce.

'rl r-i
t-l
Řežu
, snrky,
t_l

buk:,' ' i::
rlřevo
tfi
i--t
rl(:
re-v----'t2?
3 i-] ř_T ipanpei:ška'
/
..-'
:::=É:.:E- š*-?'{--:j4= :-^_ l
q..-.tE.-ť-'-Ý5e
-

:-lě *:q;* t :*u'e;"-: ,déj.ka s}auíky s d'élkou noti, není:i::l':a. lsT!É' r*l:i ;::lě;l
bychom dětÍ ste jně upozorňoriaii aa l:ů;:g:: ::!-;m::tá 3i';._ \aaG8" Je všalr třeba dbát na r]''T:].:,.{Í ;istr";:,' li:irq-::ÍT-:š-- ;:N:;i.
Znalost noty ětvy{ové a osfillloTd l$e;Ěa;w ťln].3 ]l!-';fr.:3Í:3u
dek}anací Jednotlivýclr siov, sicr:.íi* *qr:3p5; : ;.J_ii ŤÍka_
detr"' které již obeahují preněr1:;'E ::r_lm::;*m fi[@mlll"iry :;:Stane*]"l' se, áe se rytnue sicri'j

ri j-J,n,lJ*f-TTj
f'červená
růž1čka

r

bí]'á kopretina
*..1.1 J

j J J-1_..'
lJ
J
,
liška k táboru' nege pytel záavoru

fi' f,.J
*'BěŽÍ

apod'.

ata.i

/

obdobnýe způsobemo tJ. vyvozením a rytrnické
d'ek].amace vhodného textu, seznámíme EáRy s dalšímÍrytmi"ckýmí hodnotami taktu
dvoudobého, se složLtějšín1rytmlckýni strukturam1

/teěxova_

a synkopamLÍ a záhy téE s pu}sacÍ a základnínÍmetrorytmy taktu třídobého a čtyřdobéhoZ/.
ťxoty' .I]'s:d:!::.
říkadla
s pnavidelnou r3riill:9"á-dětská
-p.ó'ě''íi;ř;;-řřtiíJ
'
strušturo3
r}-:Ť":TŤ]1i9k?o
.i "
kýmÍ.hodnotam1 aot. Tato rixaárá-řř;;;g
d'eklamu.jte
a
zaprste
ište jejich
rytmus.
;ejich
2
íymysJ"ete řÍkadlo v}rodné pro vyvogení
"Yy
:{*1:-9":]te-_nebo
půlové
ným rytmen

noty.

5. Pro
P99r?cPjte.výše

nastíněný metodický pcstuo pro
tří-*"l"o
/Yyhlecie.ite
/Vyhlede j te vtrbaná
vhodná řÍkadia
říkarl't a _ .trrro.rái".
.yřóaiá
-o+-^
rytmické jednótky, }rocvl'čte je na ňóíE'"t;itú
'
ápóá.l
coÚy takt.

?.1 "2 Funkce rytmických s}aoik

Rytiuické s].ablky tvoři sougtavu ustáJ"ených prostřed'ků,
které se vyuáívaj{ př1 vokální rytmizacL a napomáhají žákov1
přesně vyjádř1t a konkretizgvat dó}kové vztahy mez1
tóny.
Jsosl obecnýrn vyjádřením, pojmenovánín rytmických vztahů"
Povařujene je ze eegístupeň mez1 žákovou oporou o rytmus kon_
krétníchs].ov a zvnitřněnÍn ,/1nteriorizaeÍ./ rytm1ekých předstev, které se Již oproš{ujíod závislost1 na vnějšíchproJeveeh- li,ytm1cké s}abiky pron1kly do našínetodiky v
souvis]-ostj' e poanánÍm němeeké intonačnímetody Tonika _ Do a hud'ebně
výcb'ovného syoténu Z' X'od'ályho, neby}y však
Ještě plrrě d'oceJed'notl1ví autoři používajírůaných slabj.k /např. Dani"Ť{}.
eL'l ťrancouzskýeh slabik, Si.ožil4/
vere3_
"urnánnuje
1/ }alšípřÍklady vi.a např" Budík, J.: Metod1cká pŤíruěka Bv
}'" ročqíkzák]"adní ško3.y. Ílea}ra 1984" BtT. 1?.
cl pro
Po<ircbnějšÍ popis netodiky á ukázkv prácé in: Váňová' H" !
Pěvecká tvořivóst na záHáanÍ školé.. Praha 1984, str. 51
* 60.
Daniel,
3/
Iiapitoly z metod1ky hudebnÍ výchovy. o}omouc
1

984.

4l S1ožÍ1,Á.3

t{aáargká hudebnÍ výehova' fuahr 191'6,

nost s rytnnickýmÍ. siabikamj" mačarskérnetody, Mich1}/ vytváří
vlaEtní systén apod./. Ero srovnání uvádÍne německou a mad[arskou podobu a necháváme na vůli studentů, které slabÍky gi osvojÍ a bud'cu používatpři rozvoJi rrlrtrnÍckého cítění žáků.
rytnický útvar
TonLka - Do
Kodály
I

tré'

c

ta-

I

j

c
pomlky se oznaěujÍ
anal.ogicky, ale vys].ovují se s}abě.

]zlq
í\

l'.

r-l

y;;

rr
,)
It
,,?

)

&,

,

tr

řřfi c
,r)é

1

lonika Kodály

Do

J

taa/ ta-a

ta-- /taaa/
tB--- !taaaa/
s3n s&-, s&--r
sa--ťáffi ffi
ta/ sei te/se/

/se/te ta
ffi-tu;ffi
tate -a

lf

,T]

7"syslov

ta ffi'
taťa teťe ta
ta-ťe ta

ta-a-a
ta -a -a -a

Sár ga-a' ga-a*a'
Sa-.a-a*a

tí ti ti tÍ

ti /se/ tt /sel
,/sel' ti ta
ti táJ tÍ
tí tál
táj tt
t1ri tÍr1 ta
tímri ta

e r n rr r { r

I

ta tate tate-ate ta -te tata títi titáj tl táj tj. ta-a

apod.

ii'ytmlcké sj-abiky v prax1 využ1jeme nejen k repodukcÍ ďané
rytm1eké struktury, a].e téžpří sluchové ana}ýze a v tvořlvých
ěinnostech.

Úxoty: 1.osvojte si některý z uved^ených systénnrl rytm1ckýeb
slablk a aplíkujte tuto znalost na teprodukcí rytmÍeké gtruktury znáných písaí,/podle notóp1su i apamětí/.
2.Tymyslete ětyřtaktová rytml"cká cvÍčeníve dvou a třÍdobén netru, zap1šte Je v notop1se a zahraJte na klavír Jako rytn1cký diktát !&o oetatní studeňty. Dbejte,
1/ tr1cbl, E.: Uvedoraená vokálna rytnlzácia" Košiee '|g7g"
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ú

í

JI

J

q

il
il@

aby reprodukovali sJ-yšenou rytmÍckou strukturu pomocí
rytnÍckých slabik.
5.InprovÍzujte na rytnnlcké slao1ky ětyřtaktové ceIky ve
2/4 a 3/4 taktu.
2.1

'u Yyělenění rytmu ze

známé písně

Reprodukce rytmické struktury dřÍve osvojené pÍsně je iiž
výsledken zvnitřnění metrorytnnických vztahů. Tato cvičeníprovádíme v různých variantách /deklamace ve spojení s textem,
zpěv na jednom tónu na slova, neutrální voká]-, r3ltnické slab,iky' hra na tělo ěi na nástroj apod./. Cvičenímůžememotivovat
jako hádanky nebo soutěžníúkoly, kdý žácL podle zahraného ryt_
mu poznávají znáné písně. /lfložnéjen u písnís výraznou, charakteristickou rytrnÍckou figurou, jinak je třeba vymezit konkrét_

ní okruh tŤí aŽ pěti písní, z nichž dět1 vybírají./ Učite1 /nebo vybraný žák/ se téžmůžepř1 zoěvu či reprcdukci rytmu písně
záměrně dopustit chyby. Děti chybu poznávají a opravujÍ.
Útoty: 1.Yybette z učebnic pro ?.-4. ročníkpÍsně' v nichž se
objevuj í obtížnější
rytmické útvary /např. tečkovaný
rytmus, synkopa, 1Íg,atura přes taktovou ěáru, tr1o1a
apod. / Tato mÍsta procvičte pod1e výše uvedených ná_
mětů'

2.Připravte si a prakticky vyzkoušejte krátkou sérii
rytmlckých cvičení,v nichž budete pracovat s rytmern
jedné písně.

.4 háce s rytmickou zkratkou
\'éŽ při nácviku nové písně používáme cviěení, PŤ1 nÍchž
ryěleňujeme rytmickou strukturu z celkové hudební tkáně.
0bvyktre ne.pracuJeme s rytmem ce1é písně, ale vytváříme tzv.
rytmickou zkratku, která v sobě obsahuje netrorytmické Jednotky' vyskytujÍcÍ se v písni. Tak např. rytmj-cká zkratka písně
Já do lesa nepojedu Je drína d'věnna takty:
?.1

t:--JjJ rj-lJr
U pÍsirě

Pohádkn red'ukujeme

r

rytnickou struktrrru na ětyřÍ takty:

j_]fJ'j-lrrJ'rÉ_nJ J
íOsvojení

H_

rytnické zL<ražky lJe|Í reprodukce anámýrni způsoby/ usnadní a zrychIí vlastnÍ nácv1k písně. Zkratka se však můŽe stát Í yýchozím mater1álen pro tvořlvou č1nnost žáků.Uveáne některé způaoby tvořivé práce s rytm1ckou zkratkou p'ísně
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?ohádke:
- Za pomoci Žáků, seřadíne jednotl1vé takty
povída1y zákonitostem hud'ebnÍ 1ogiky;

tak, aby 1épe od-

- ŽáeL vyhledávají k Jednotltvým taktůn slova nebo
spojení, která se hodÍ poětem a délkou slablkl

s1ovnÍ

roste bí1ý květ
uěebaice sešj.t dlouhý den
koaec školy volno krásný sen apod.
- z daných rytra1ckých prvků t} l y ( / wtváŤejí žáeL další
varianty 2/4 taktu, hledajÍ k nim vhodná slovní soojení a
zapisujÍ na tabulll
na zabradě

i

lťfi J '\-l l.'-l

n+n

]u|j

I"Ú
máJ vánoěka udětá ohýnek bablěka anod.
- ObměnujÍ jednotlivé takty zkratky /wuŽivajÍ k tomu na tabu}l zapsaných metrorytmických variant 2/4 taktu, šikovnějšívarírují najednou dvoutaktí nebo celou zkrathu/ z
variace jednotlivých taktrl:
va

nrn

tlttň

r-T

variace celé zkratky:
(l
l t l. l ř
VarÍaěníc}r dovednost

n rn

í Žáků a zÍskanézásoby zkušenostíLze

využÍti při vytváření rytmické periody. B'eprodukovánín
původnízkratky vytvoří žácírytmické předvětí, k něnuž
pak dotváří závětí o stejnén poětu taktů:

Út<oty: 1"Utvořte rytmickou

zkratku písníKaJ.anaJka

$::l'5::Jšl:*io3"""

'

Dievěa, ěo robíš
ten chlumecký zámek.
2.Procviěte reprodukcí vytvořených zkratek za pouŽLtí
rytnických slab1k, bry na tělo a na bicí nástroJe.
5.kmyslete a ve skuplně pakt1cky rr;rzkoušejte nožnog.
tl tvořivé práce s rytmlckou zkratkou.
4.Vyhledejte ie zpěvníóích písně, jež se nehodí k vytvoření rytnÍckézt<ratky.

-ro

., CvÍčenítczvíjejíeí smys} pro metrum
' v těc}rto cvičeníchrozvíjírreschopnost zákJ:ad'ní orientace
v ěasovén průběhu hud'by, která spočíváv tozpaznávánÍ a prožív:ínÍpravldelné pulsace a pravide1ného lvýjimečně Í nepravj.delaéha/ střídánÍ přízvuěných a nepřÍzvučnýchdob. vyššÍstádlum
představuje uvědomělé rozlišování dvoudobého a tŤídobéhornetra
ltaxtu/. Tato cviěenÍ můžerreprovádět rriznými apůsoby:
- Př1 souěasnén zpěvu písnívyt}eskáváme /vyřukáváme, hraje?.1

na ry'tmlcké náotroje/ pravide}nou pulsaci.
Pochodujene při zpěvu nebo při hudbě reorodu}<ované.
Př1 reprodukci znáných písnívyt1eskáváme pouze těžké/pŤízvuéné/doby v taktu.
Protiklad dvoudobého e třídobéhonetra /tat<tut nejlépe děten qysvětlíme pomoeí dvou- a třÍslaoičnýchslov nebo
slovních spojení, která příslušným způsobeo rytmizujelne.
K uvedenénu příkladu dětl vynýšlejídalšÍs}ova či s1ovnÍ
spojení o stejnérn počtu slabikr S€ stejným metrÍckýn schénaten /vLz téžkap1to1u 2 .1 .1 /l,
práma - táta, děda, sestra, teta atd.
;.qanlnka - tatínek, dědeěek, bablěka atd.
>'-_
sestra
>_>_ kreslí - bratr píšeatd.
naninka
zaéíváponožky
-=r- z, - tatínek spravuje notorku atd.
\me

-

>t

razníme tÍm, že těžkédoby tIeekárne celými d1aaěni, lehké
doby Jen dvěma prsty Jedné ruky o dlaň ruky dru}ré. /otdot_
ně využiJene od1išnésíly zvuku bubÍnku a ozvučných dřívek apod.,/
- Stejnyra způsoben doprovodíne 1 zpěv písní.Děti, které hrajÍ na nástroJe, nezpÍvaJí, a1e souěasně s rytm1ckýn /vpodstatě rnetriekým/ doprovodem deklanují dvou- nebo tříslabÍčnáslova, vybraná z písní, případně sl poěítají do dvou
nebo do tří, /K pÍsnl A Já su synek z Polánky mohou deklanovat např. glovo sy _ nek } } ./
- K rozlišení dvou- a třídobérro1elra aapomáhá také taktování. Dětt se nauěí základní taktovací sc}réua dvoudobého a
třídobého taktu, taktují přl souěasnérh zpěvu, vystupuJí
před třÍdou v úloze d1rigenta.
_ NejnároěnějšÍn úkolen, kterýn vpodatatě vrebolí předcháze,1

jící výcvlk, je rozlišení dvoud'obého a třídobého metra v neznáné písni či 1nstrunentální skladbě. Jako ponůcky k tomu mohou
dětl používatvšech výše uvedenýcb způsobů/počítánÍ,zkusná
dek}amace dvou_ ěi třjs1ablčných s1ov, pochod, taktování/.
Úxoty: 'l .Připrarrte si a praktlcky vyzkoušejte sérii něko}ika
rytuickýc}r cviěení zaměřených na rozvoj ioetrlckétro
cÍtěnÍ.
2.Z učebnlc pra 2. - +. roěník vyberte cvičení,která
se zaměřujÍ na rozvoj netrického cítění. Zanys1etg se
nad tín, jak jsou meiooicky usoořád'ána. rNezáponeňte
sem zabrnout 1 přÍs1ušnédoprovody k písnírr./
5.Sestavte rnetodickou řadu rytmickýóh cvičení,zaněřenýeh na rozlišování dvou- á tr:obtého metra" /seaaé,
se o systén cviěenÍ, která bys^te realizovali v průběhu de1šíhoěasového období../

.6 Rozvíjenísnyslu pro tempo
Všechna výše uvedená cviěení provádírne nejčastěji ve
střednÍn tempu, které je č1ověku nejpřirozenéjší./střeaní
tempo bývá odvozováno od nejběžnějšíchťyzloLogických pohy_
bů - srdečnÍtep, dýchání, tempo chůze apod. - & bývá uváděnc
2.1

větš1nou hodnotou kolem

J

=

?5.l

rozllšeaí protik1adu rychlého - pomalého - střednÍho
můžemevyužítvšechna zde uvedená rytmická cviěení s tío,

K

tenpa
Že je budene provádět v různémtenpu. Dět1 většinou bez problénu urěuj í zák].adní tempovoLl charakterist1ku, steJně jako j1un
nečinípotÍžerozlišlt charakter tempa př1 posleehu hud'by.
Srnysl pro tenpo neJvíce rozvÍJÍreprodukee písní/věetně instrumentá1ního doprovodu či pohybového proJ evu/ v od'povídaJícÍm tenpu. Při správnénn pedagogickém vedení si dět1 uvědonuJí
výz:a'aa

tohotg ýrazového prostředku pro celkový cirarakter

skladby.

obtížnějšídovedností je reakce na ternpové '/ago_
eíeké/zaěny. Děten neěiní potížezpomalování a zryehlování
v hudbě poznat, nároěaější je'však na postupnou tenpovou zrněnu reagovat nebo ji při interpretaci pÍsně vycítit. Dítě by
Poněkud

také mělo být seznámeno se zákon1tostí vzájemných vztahů agog1ky a dy'nanlky a vedeno k aktlvnínu využívánÍtěchto výraaových prostředků. /směřování k dynarnickénu vrcholu rryvolává
ěasto souěasné zryc}rlování, zeslabování bývá naopak provázeno
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lěti by se měly oci ocčátku uěit,oba v:lrazove
prcstředky odlišovat - Ír€ kažďéerescendo musí týt vžd.y provázeno zrychlováním, stejně jako se nři deerescenďu nemusj
u

polna].ováním.

vždy zpomalovat./

R'eakci na tempové zněny procvlčujerne např. iak, že uěitel udává pravide1né tempo /na bubÍnek, hraje pochodovou
skladbu na klavír, taktuje/ a <iěti při tom poehoduj í /tleskají' b'rají na rytmické nástroje, d'ek1amujÍ říkad}o apod./ v okamžiku, kdy začne uč1tel zrychlovat /nebo zpoaalovat/, dět1
mají na tuto změnu reagovat. Na náh1é tennpové zrrěny nohou
dét1 reagovat např. také změnou pohybu. /PŤL změně středniho
tempa v rychlé přejdou z pochodu do pok}usu a naopak.,/

sérii rytmických cviěení, v nichž
se zaměříte na orocvÍčenísmyslu Dro tempo a temoové
změny
2.Při reprodukci známýeh oísníqYsledujte závislost
agogických a dynamickýcb změn.

Út<oly; 1.Vytvořte krátkou

a rytrrický dlktát
Jak jsme iLž zdůraznili, r1,tnická cvičeníprovádíme téE
s použltÍmnotového zápisu. Předpokladem k tomu je znalost
základních hodnot not a ponnlk. Př1 seznamování žákůs hodnotaml nct a ponlk/stejně jako při osvoJovánÍ veškerýe}r hud'ebně
teoretických poznatků/ oodržujeme zásadu, že se musí uskuteěňovat na základě konkrétníhohudebního materÍálu, nejčastěJi
písní.
Příklady cviěení:
_ }Irou na tělo, na rytmlcké nástroje, rytm1ckým1 slabikam1
apod. f€produkuj í žácL podle notového záznamu v učebnicícb rytmus známýeh písní.
- Eáei reprodukuJÍ zápis rytmické struktury znárré pÍsně na
tabull a podle ní urěujÍ, o kterou píseň se Jedná.
- PoznávaJí chybu v rytrnlckém záznamu znrámé písně.
- Reprodukují za souěasného poěítání /nah].as nebo v duebul
2.1 .7 Reprodukce rytrnické}io zápisu

.

úivar.
- Y notovém záznerrnru písně vyhledávajÍ zabraný ryturleký ríryneznámý rytm1ciý

vek.

- Zapisují zpanět1 rytnus

známé písně.
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Yrcholnou dovednostÍ vycháze jící ze zna}ostl rytnických
hodnot not a ponlk je ved}e reprodukce neznámého rytrnického
modelu rytnlcký diktát . ŽácL při něn zazna$,enávají v notáeh
předvedený ryturický útvar /většÍnou na jedné lince notové osnovy El udánín taktu a bez houslového k1Íěe/.
Metodický,postup při lJtnic!ém diktátu:
1. Předvedení rytrrického mode}u učÍtelen/1-zkrát/,
2. Zopakování modelu žákyn jeho reprodukce zparnět1.
1. .lina1ýza pře<ivedeného modelu /taxt, poěet taktů, jaké hod'noty not ě1 porrlk se v úryvku objevují, zopakování mode1u se souěasným počítáníml.Jde-li o evičný diktátr Frovád'í analýzu učitel spoleěně a Žáky, v případě kontrolníb'o diktátu analyzuje node1 kaádý žáR samostatně.
4. TlastnÍ zápLs. Během něho mode1 příoadně několikrát zapakujene.

na

tabul!' uěitel jej spoleěně s žáky zkontroluje a pří-

padně opraví./

Úxoty: 't.ProlistuJte uěebnlce a netod1cké příruěky pro 1.4,
roěník základní ško}y a zJistět€,- iak ie- d,ó jednotliwc}r roěníkůrozvrženo požnávánÍ rýtmiókých ňodnot
not a pomlk.
2.Vytvořte a ve skuplně praktÍcky realizujte sérli rytm1ekýeh cvÍčenÍ,žaněŤénýehna reprodukěi notovéhozápisu, v nichž budete piacovat s rytmen znáných pÍs-

ní.
5.Yytvořte rytm1cký model /použijte v něn i obtížnějšíchrytm1ckýcb nepravidelností, jako Je eynkopa, 11_
gatura' teěkovaný rytmus, případně i triola
/ a zapIšte jej na tabu1i. Nacv1čtg reprodukci tohoto modelu
ae studenty vašÍskupiny. Předem si pronys1ete vlastní ěÍnnost. lBuaete-I'i nahlas poěítai, ukazorrat n.
taouli, taktovat nebo udávat netrum./
4.Yytvořte dvou- až čtyřtaktový rytm1cký mode1 a rea1ízujte jej ve skupině" jako rytnróxý d1ktát alcvLéný,

b/kontro].ní.

2.1

.8 Rytnický víceblae

DvoJhlasá 1trojhlasá. ,Iýjlnečně t víceh1asá/ rytmická cvičeníuěí d'ěti vnínat' prožÍvata prakticky realizovat více souěasně probÍbajÍeíchryturlckých wstev. tfin že uěí ůětl rytrn1cké s&ltostatnost1 jednottivých hlagů /aLe zároveň i jejich pod_
řízenostl pravld'elné netrické struktuře/l představují význanný
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t

-předetupeň t< vnínánía interpretaci po}yfonnÍ huciby.
Jen menšíčást dětí ve věku šest L až d'eseti let je schopná sana reprodukovat d'vě rytmické rrrstvy současně lnapŤ. tak, Že
jeden rytmus znÍvajínebo deklamují, jiný rytmus
souěasně vytleskávají, případně hrají na rytrnický hudebnÍ nástroj,/, proto
je většlnou přidělujeme různýn skupinán d'ětí.

-

Rytmus anáné pÍsně /nebo rytm1zované řÍkadlo/ doprovodíne
pravide1nýmÍ rytmlc kými hodnotami nebo
ostÍnátnírn rytmem
v druhém hiase. CvičenÍ provádÍme rytmizovaným sloven,

hrou na tě1o, přÍnadně i s. použitímrytm1ckých nástroJů.
-]
po b}átě,
Na jaké' na jaké? }.Ia zelenéo strakaté.
koupíme jí na gatě.

L rí (-t
| Žaa^ sxaie
]

{

I

? Eá-ta
l
l{-l

t

I

ská-

če

Po b1átě

- Rytmlzované říkad1o nebo rytrnizovaný text písně přednese-

kánonicky. Oba h1asy od sebe zvukově odlÍšímenapř.
různou polob'ou nluvnÍho hIasu, použ1tínrůznýeh d'oprovod'ných rytnických nástrojů, dynamikou apod.
- Yedoucj h1as, přÍpadně i hlas doprovodný, nůŽe být v těehto cviěenÍch melod'izován /napŤ. běžnýnri říkadlovýrni melodickýni obraty/. Yznikne tak rytm1cko-melodický dvoJhlas.
/Yiz kapitolu 2.3.1 a 4. kapitolu o instrumentálnÍn doprome

vodu pÍsnÍ./

Út<oty: í.VyhledeJte

a prakticky realizujte dvoJhlasá rytmlcká
cviěenÍ, .která jsou uíedena ů8ěuňiěi -p;ó-z:i;8;řil:
Z.Ztytmí?ujlg libóvolnc rjr<áá:.o" a vyivořté-L ně'u rytnlcký druhý h1as. Provedte téŽ Jaito rytm1cký tánóí.

2

"1

.9 TvořÍvá práce s

rytnnen

Rozvoj tvoř1vých rytm1ekých projevů žákůje ústroJnou
s}ožkcu voká].nÍ a inst!.umentáj.nÍ J.nprcvizace a je řízen obdob_

nýnl kr1térii /autextÍkou spontánnÍho a řízeného, mÍrou ori.
g1nallty a sanostatnostj. - v1z kapitolu 2.611 /'. Zde Be zaměřÍ1

/ B11žšípouěení 1n: Yáňová, H.3 Pěvecká tvořlvost na záktadní ško1ě. haha 1 gg4.
75

Íne jen

na

s melodii.

ta cv1ěeni, která se provádějí bez

přÍméhospojenr

2.1.9.1 Rytmická ozvěna
Základem Toz,ýoje rytmÍckétvgřlvost1 žákům}adšíhoškolního věku je náPodoba slyšených rytmických úryvků/rytralcká
gzvěna, echol , iež poskytuje potřebnou níru ryiinický_er'r zkušeností, nezbytných pro dalšíreprodukění a tvořívé proJelTr.
B.ytnickou ozYěnu provádíure různýni způsoby - hrou na tě1o či
na násrroje, deklanovaným s]'oven apod. Podstatou ozvěny je
přesné opakování před'vedeného modelu. Méně zkušeníuěite1é se
často dopouštějÍ chyb tÍn, Že nedodržujízákladní pravid].a

hry:

-

ři hře na ozvěnu musíme neustále zaehovávat nravidelnou
pulsaci, ozvěna nastupuje okamžitě po d'ozněnÍ předvedené-

ho modelu.
Yšechny oředváděné rnode}y musí nít stejný rozsah' tJ.
stejný poěet taktů. Střídání útvarůrůznédéIky dět1 ďez-

je.
- itytnické modely by měly být nudebně snysluplné, }ogické'
ori.entu

ryturicky ukoněené. /l'lode} by měl koněÍt těžkou dobou;;
koněí-li dobou }ehkou, neroěla by být dělena na menšíryt-

nlcké b'odnoty. /

Mode1y rytrn1cky ukoněené:

t n,(

ry

Modely rytrnicky neukončené;

rn(r i!!lrrl!!,)1,
T-**Tf

!r1

nejběžnějšíchrytmických útvarů,Jejichž reprod'ukci by žácl prvního stupně měl1 zvládnout' Y těchto
dvoutaktových nodelech můženenavzájen korrbinovat Jednotlivé
takty' přÍpadně je sdružovat do de]-šÍchútvarů.ModeJ'y se
šestnáctinovýrai hodnotani připadaJí v úvahu je ve třídách
hudebně zvlášt rozvinutýeh.
Uvádínne přehted'
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j ,,'l.1-JJ n'j1'.qI,ImtlJ'řj--IgJ*m

!

"'

,,

rbcvádírne-lÍ ozvěnu hrou na tělo, můžemestříd'at Její
různéforny /tLeskání-T, pleskání-P, }uskání-L, dupání-D/ i
v rámci jed.noho modelu; T .3
l-l
.! .
P

Jed'nod'ucb'é rytmické modely

'!

/hlavně oři práci s menšími dětni/

j j rrr
l_J
.t
l
,
'1 bílý květ je krásný'
l{ru na ozvěnu můžemeobrněnit tím způsobem, že 'lrryvolávačen||
nebude uěitel, aIe jednotlivé děti. ZvolÍne předem téma b1ízké dětskýn představám, např. jnéna květin a jejich barvy. Uči_
te] hru zahájí, např. 9 -j-l l', j'"J u , třída po něm jako ozvěI Cervena'ruze'
na opakuje. Dalšíútvary iLŽ vyvo1ávaJí urěené dětl' jeJÍehž
nodel rnapř.
/ opět opakuje celá
? bílá sněženka modrá'chrpa
třída.
Dalšívariantu představuje hra na štafetu. Ozvěnou není v tomto případě eelá třída, ale vybraný žák, který přebírá pomyslný
spojujeme

s rytmizovaným s1ovem'

štafetový kolÍk a volá svůJ model na dalšÍhohráěe, který opět
jako ozvěna odpovídá. Kdo vypadne z pravidelné pulsace, získává trestný bod. Iira můžebýt zotganLzována 1 Jako soutěž nezi
oddělenírni, nezi chlapci a děvěaty apod.
Uě1tel nůžehrát rytmický nodeJ. na hudební náetroJ _ il& Jednom
tónu, jako akord, nodeI nůžebýt 1 melodizován. Úkolem žákůje
poton vyělenit rytnus z celkové hudební tkáně.

Uěitel

předvede např:

?,ác1 opakují:

U složitěJšíchrytnn|ckých útvarů'v nichž Je ěastěJÍ zastoupen
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teě}tovaný, a především synkopick;r ]-ÍailfiiÍillifrwn @ ]umil::: l].eskání můžezttácet celková orien*"a:E l' !Ínnn iltlbffiT'ÉŤT=oiože
se při poslecbu vytrácí před stam. =-:.ll'-u@Jl!ď ]í@!mřL: tt: ; illsace .
Poton d'oporuěujeme předvádět t;'':: ;::* Tr :nl fi&m; : : ::ůsoben, že pravá ruka hraje daný r':i:_]{ m mlrnrnmiiilil- alr"m''u. ]_-llá ulává

pulsaei. Tuto pulsaci
iozvěni žáků:

zacťrovánne

; _:r*

iŤ

ruemř

:

'lmffiunmr

::::vědí

?7 Í'ír

mllTl:-še;te
Úxot: Sestavte- a formou hry na lz;ž:- tstruu::hiuffifilnr
u'-'":frx
Jnuurlrur
-T::.'ycb
rytmieí<ýcir c;-:::_ "
někoIik
'E*ii
namat'r oa
sebe jeaaotiivé s::_: -lr'' *nřnp;-j,.m:r::':sobem
proved'ení a různou organiza::"

.9"? Práce s texten
Zát<IadnÍmi typJ cvičeníj s: -l;:
- }tytnická deTlamace textů aě:s:,']':! :

2,1

uimum.l ili-;J

l=::clu

2.1 .1 / Ve d"vou- a třídobén :a::_' řřT*3l/;![ffi"rilE1nL :'- ,:Ž i:cký
zápis ne jpřirozenéjšíchry'-_::"._.ř:_ Tm_ÍÍ:

varLant

r

Jed.e vláček motoráěek, k:-*

u" nrnm$'

'mm,,,,,,,,,,,,,:.

lilr&*

Yýrazové obohacování deklairace Ť:rraie_, {;"e'g :r :Éř.uuie 11áÝodtt dynamlcké, tempové i exp€-*_ffi.-_ $ilÚgnry' T :Š:::esu.
/petl recttulí lako rned,věoi, šar;ll;:_---e ! *ašialc!, pr!n_
cezny apod.' unud.ěně, uspěchaně, snutně, váhavě, z}ostně'
vese}e atd.., dbají přitop na zřetelnou art1kulacÍ.y'
Rytm}zace a zápis rytm1cké strukturv jednotlivýeh slov'
s}ovních spojení a vět Y BudéB a v licb.ém nnetru. Yyjádření slovního rytmu rytnickýrnl s}ab1kam|, hrou na tělo' }rrou

18-

na nástroje.
Přesné dodržovánÍ dé1ky elabik a not:
teta sestřenice strýc dědeěek tatÍnek máma

el{Í]-í

l_l

lí

í

l

apod.

r1ytnická stylizace l

ilj-Ltatínek

apod'.

dědeček
apod.
Jl*
r
r , J--Jl ,í Il;J
il-J+
|!Tl
:j:F
'I., ve dvou
ťvir*ajoaoi slgv ť
il ;;;;
zadanénu rytňu
tmu /
takty/
Iyhledávání
/1,2,4
'J
a třÍdobémmetru. Podobně
v předchozím
vyžadu-

cvíěenj
Jako
Jeme zpoěátku od dětí přesné dodržovánÍ stejné délky not a
elabik' pozděj1 připustÍme určitou volnost Ye vztahu rytrnu
a slova /njru sty1izace./. U někollkataktových úsekůdbáme
na to, eby přízvučná s}abÍka slova přioadla na začátek každého taktu /píi použltívíceslabičnýc}rs1ov alespoň na začátek dvoutaktí,/.
Přesné dodržování deklamačníchzákanitostí:

!tIj I,"{ 'r.
í,TL,řl
' KočÍčkas1*}
hýěká kožÍšeksvů3,

peJsek domek
Možnost stylizace:

hlídá v zahrádce

můj.

g [-l f-l
\ { Fl
f
' Sluníěko už zašlo za nízký 1es,
brzy do postýlek půJdeme dneg.
r

Yytváření elernentárniho rytmickóho dvojh1asu ě1 vÍcehlasu:
spojení rytmické deklanace dvou různých slov nebo s}ovních
skupLn ve stejném taktu /vznLk ostinata nebo konplementáraíbo - aop1ňkového - rytmu/,
t-ll
slunce za
de'lrlenace řÍkadla

s niluvenýn ostj'naten,

5

t

r(

deklanace řÍkadla jako kánonu apod. /YLz kapltolu 2.1.8/
Úkoty: 1.Rytnlckou d'eklanací textu dětskýc}r říkad"el vyvoilte a
zapÍštejejlcb nejpřlrozenější strukturu. Vytvořte
rnožné
variantv ve rivounožnéryttricF-é
rvtmick-é varíanty
tříriobém metru.
dvou- a třÍriobém2.Promyslete v.bodná přirovnání
př1rovnání pro výrazové obohacgváobohacov
nÍ děklanace řÍkaděl.
5.Qviěte se Y záp1su rytnické struktury textů v 1.díIe
české0rffovy Bxory 7na str . 38, *l&a/, Zkontrolujt
ontrolujte
zapsaný text-a rytňus z h].ediska dek}anaěních zákonl-

tostÍ.
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'2.1

.9., Yariačnípráce

Obněňování rytnlckých mod'elů vyžaduje iíŽ aktilmějšÍ úěaet hudebně tvoř1vého myšleníneŽ pouhá nápodoba rytmu nebo
rytrnizace zadaného textu. V poěátečníťázi využíváneopět opory o s}ovní rytmus nebo rytmické s1ab1ky, později přeeházíme
k práci 8e sannotnými rytmlckýml motÍv}qr.

Základní }ypy cvÍěení:

-

obněna jed'notaktového motlvku. Ye spojení s textem ŽácL
t,^--!
!
rytmu'
sledují, jak se změnou s}ov dochází, ,k varírovánÍ

ve cviěenÍcb bez textu jIž využívajÍinteriorizovarých
rytmlckých zkušeností.
výcirozí model' l$
zvíŤe
varlanty: anakonda krokodýl zaJíc
h

t

t-l (*l , {-'i 1 lt

{ Lóii.

vlk kníraě jerrňátko
( 1 r 11
ř

kůň

r(-lt
_ obrněn" oomových

mod'elů, pří a8 žáci nejprve varírují menšíúseky /zaéátex, konec modelu/ a zby1ou
ěást reprod'ukujÍ, později obměňují ce1ý roodel . lYLz např.

tvořlvá práce s rytmlckou zkratkou, kapitoLa 2,1.4./
Cvičínetak neJenom kombÍnačníschopnost1 žáků'ale téŽ
jeJlch hudební pamět.
Út<oty: 1.Yytvořte ve spojení s textem var1anty těchto jednotaktových motivků:

j
1"J*J
+-J-|
r
? t<vítí' květina

t

'

2.Zapište varianty rytrnu ve ,/4 taktu. Použijte tyto

rytmtcké hodnotý n-ot J, J, l a odpovídaj.Ícíponlky.

2.1

.9.4 Vytváření samostatných rytnlckých struktur
Bozvoj tvořivýeh eil dítěte vyžaduje, abý ge v

urč1tégl

okamžlku hudebního vývoje dokázalo odpoutat od bezprogtředníbo nodelu a k tvořlvýn projevůn aktÍvně využllo svých předchezícIt hudebních zkušenostÍ. Přípravou k vytváření sanostatné
rytnlcké struktury jsou cviěení zaněřená na rozšiřovélívýchozíb,o nodelu o nové takty. kovádíne opět \'e spoJení s texten'
pozděj1 bez něho.
výchozí nod'el' t-..-[]-[L
t kopretÍna
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rczšíření:

't_lřlt1

, .t-l n.l j ,-l n.
l Kopretina bÍlá zavoně}a.
si--lj-l
t-J.rJ J. l,
j
J
{Kopret1na bí1á'zavoněla v trávě.
'í KooretÍna

rt-i

bírá

\-frrt1(-lr.pft

t'

íKopretlna bílá'zavoněla v trávě na louce.
..

l' r-T \
VKopretina'bí1á'zavonělá'v trávě'na 1ouce'před domem.

rr'\

(

\\ ft r-l (

rr\

Základnírn rytmÍckýn cvÍčenÍmtéto kategorie je ire_-ga-_9:
tázku a odpověil /funprovlzaee závětí k danénu rytmickénu pŤedcíren je přivést dítě k vytváření rytnické peffi
r1ody /2+2 nebo 4+4 ta?ty/. Ilru na otázku a odpověd realizujeae obvyklýml způsoby práce /ve spojenÍ s textemr lrá rytnické
sldlttty, hrou na těIor rrá nástroJ apad./,

r-Jdnes k i-l
' r-l
js1
snídani?' tchléb a'ča;.t
Uětte1

tí Co

j

mě1

Eát<

t l-i
tcr'léu

'!rí

"

-

lJ.

máslen

jr,,

a ěajÍ '

í Kávu a chléb.

apod.

Př1 lnprovÍzaci sanostatné rytnlcké struktury bez textu
vedene žákiy k tomu, abý zaěátek závětÍ byl inotiv1cky příbuzný

s

předvětÍrn:

Uělte1

Žáx

s(({.rlnrlrnl

ttf

t i \c-l I

I

l jjr.t,! tÍJjl!-l ,J r
JJ jr"'íl ,|j-|j.J'n

atd'.

Yelkou níru sanostatnostl a lnteriorizace rytnÍckých představ rryžaduje {nprovi3ace krátkýc} vět' v nlchž ŽácL záměrně
využívalí aadaných rytmických prvků.
1

l četnépříklady této didaktické hry n3leznene v učebnicích
a metoálckých- příruěkách t v 1.díie českéorffovy školy.
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Inprovizace ětyřtaktí s použitínsynkopyl
ř._t
apod.
z \ t.!'\ f.i-l t-l ,-( Jt'| l-n r(t.\r(
{
iuprovl zaee ětyřtaktí s' použitíuteěkovaného rytmu:
apod.
{ řl
t n ,1 ..3 111.1'{.
řt
', Dovednost vytvářet fbrmálně uzavřené čtyř nebo osmltaktové rytmi.cké struktur3i upLainí nak žáci při iaprovi-zaci kupletů
||tutt1''
/gezívét/k rytm1ckénu rondu. Iílavnírýtmicxé téma a v

{r

lteay hrané všeni/ se.zd'e střÍdá s jednotilvfui mezivětami /b,
c' d apod./
"óliutů.1l
blavnítéma"

mezlvěty

t

" i}-,qJé
j,jlj

driI
I

j,nl}n*i5j}*
J rj j fl rJ=J-.l

atd.

/Rea1izováno deklamací, t}eskánÍm, r-vřukávánÍn, hrou na bicí nástroje apod"/
ŤotéžnůŽeroe realizovat hrou na tě1o /v kombinaci různýcb
úkonů/:

I
D

T
.ť

D

T

P
D

I

d

Úko1y:

P
t

(

3, t
tl(

(

,-{r

I

,)J

(

1rr

ř] \a

l/

(

3(
9 rl

({

{

ř

-((
,

t

(,

r('
l-

t

(
I

r!

j

((

It

.Rozšiřte tyto výchozÍ nodely o daišÍtakty a zapište: 2/4 pe jsek' 2/4 tatÍnek' 1/4 o,arj'nka, 5/4 hledán apod.

1/ Yiz kapitolu 5.r.1

.

-+2-

2.Rozšlřovár,'í rytnických not ivků realÍzujte i bez opory
o text.
}.Procvičte inprovizaci odpovědí k rvtmickým otázkán
v rnelodícképříruěce }ív pro
}. roč". ZŠ,itr. 18-1 9
_
gtr. 40.
Cxifově
i,dí1,
česi<é
á V
ško}e,

2.2 P ě v e c k

á

výchova

2,2.'l Instrtrnentální příprava k vedení pěveckýeh cvičení
Pěvecká cvičenÍprovádíne Ra jednoduchých r}'tnicko-meloď1ckých nodelech. Vycházíne vždy ze střední }r}asové polohy dětí, odkud modely transponujeme směrem vz}růru /příBacině snněrent
d'olů/ a zpét. K úspěšnémuvedení těchto cv1čenÍnusí být učlte} dobře pŤipraven mimo jiné i z hlediska instrumentálnÍch
dovedností, předevšín musí dobře zvládnout transpozicÍ příslušných mode]ů.

2.?.1 .1 Chrornatická transpozice kvintakordů pomocí D7 v kv1ntovém rozsahu

Po zvládnutÍ tranepozlce celýcb kvintakordů připojíme
transpozl'ce rozložených kvintakordů a stupnicových postupů
v kv1ntovéu rozsahu:

-+r-

Pěvecká cvičenÍge v praxi z vétšíčásti orováději na curovýcb modelech, mě}i bychom však občas zaŤazovat i evičení
v mollovém tónorodu. Je proto třeba prakticky zv1ádnout 1
transpozicÍ nollovýeh kvintakordů.

Úl

v

c

Úxoty:
-

'

2.2.1

chromatickou traqspcziei kvlntakordů pomocí
"Nacvlčte
D7 v durovén 1 rnollovén tónórecu. l{rajte pravoů 1 le_
vou rukou' nejpnve pod1e nctcvéi:'o zápisu, pozděJi i
zpamět5'" PřÍ hře se snažte neiÍvat se na ruee.
2.Procviěte trairspozici rcziožen;Íeh kvlntakordů a stupnicových postupů v dur i moll _oodle týcb'ž zásad, a to
v celéo oktávovéno rozgab.u sněren vzb'r1ru i do}ů. DodržuJte důsledně jejlch rytaizaci..
3.Tato cviěenÍ wpracujte v ce].én rozsabu písenně.
1

.2 Cbronatlcká transpozice kvintairordů ponocí D7 v oktávovén rozgahu

Yc vyššíchroěnícícb' základní škoi5 provádÍne hlasová cvičenÍj. na node]-ech v oktávovém rozsah[r !33to by rrředevšínn pokroč11ejšík1avír1sté rnělt zv}ádnout potŤebu'é transpoz5"ee kvintakoidů ve čtyřhlasé úpravě v oktávovéu rsgEaeu v d'ur i v mo1l.
Přl cvičenínemusíne vždy vyeházet oci a]toriu Ú dur.
.
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I

é

rb*

#"
ld5- š
Úkot: Uvedené transBozi"ce procvičte podle stejných pokynů jako
cvičenÍ v kapitole 2 .2.1 .1 .

.J Transpozice kvlntakordů ve zjednod'ušených variantácb'
Pro néně zdatné ktavírlsty uvádíne něko1Ík Jednodušších
variant transpozic kvintakordů, s nimiŽ při vedenÍ pěveckých
2.2.1

cviěenÍ také ve}ice dobře rrystačíme"

DomlnantnÍ septakord hrajeme
sé úpravě:

v tříb'lasé,případně i v dvojhlaatd.
atd.

transpouujeme pouze základnÍ kvÍntakord'y bez pouŽ1tÍ D?:

atd.
Hrajeng pouze
s použitírnD7, tak

zaěínaJícíod bí1ýeh k}áves, a to jak

i bez

něho:

Úkoly: 1.Yarianta transpozic, pro niž ge podle svýeh insrru.mentálníeb dovednóstí roábodnete, zpracujte- písemně v celéae gktávovénn rozsahu, a to ve sňěru vzestupnéu i B9stupnén, v d'ur l' v uoll.
2.Ye variantě, kterou jste zvoliIi, proevičuJte 1 hru
tozložen;ýcb kvíntakordůa stupnicovýcb postupů. Cv1ěení zpracúJte téz písernaě, v dur i v-moll.
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2.2.'l .4 traaspozice

nodej.'ů. pěveekýcg

"E"-M"
Po zvlád'nutí transpozic kvintaxost* ilřfr:-.:.L rozkladů a
stupnicovýeh postupů přistoupíne k trus;6l&;::_? áalších mod.etypů viz
1ů pěveckých cviěení. /Přehled je j1c: :c;:ů&''É;šÍch
v kapitole 2.2.3 .1 " /
Y udrínínové tóniny existují růgcá mlg:řln311. Používárne_li při traaspozici D7, můženenejpr're rll:e; rn-:takordel6 novou tóninu, teprve potom zalrát node1:
Po zahrání !? nůženastoupit ihned nol:- T *:Ti :ónině bez jejího udání kvintakordern ěL zákLadnín i íE'* l

N'epoužívároe-li

D? ,

nusíne novou róniru

kvintakorcem, nebo aJ.eBpon pocalecn.LE

*e.
-:-t-

--,+G

:--a-

i-t-s

L..a Y
*4!L

I V

celýrn

nové tó-

nj.ně:

Út<ot: Traasponujte některým z výóe uygdgl'yeb =;isc'oů různé
nod'e].y pěveckých cvÍěení. Př1 hře l:e;;e #' iol aby ce1é cviěení probíbalo bez zagtavaÝánl, 7 ;#'lla proudu.
UJasněte s1 /a radě jL též.zapiétet', ;a* tnáete tIanspozLcí rytnizovat. I{oáely tranáponuj:s T' ceié" cktávovén

rozsahir, i když se v kiajních-po1crže"::i*á;ají
rozsah dětského h].asu.

nnimo,

.5 Transpoz1ce písní
fi.ychlou praktlckou orj.entac1 v různýcb' :ó'i::áeb, které
je při transponovánÍ pěveckých cviěení potřébe, procviěíne í
transpozicí jednoducirých lldových písnído růanýeL tón1n.
Úxot: Transpgnujte uvedené písně. Klavíristé - zaěáiečnícl
voIÍ tóniňv od bílých_kláves, pokroěiiejší hrají chronaticky ve'všech tónináeh, případně nohou píseň d_oprgvodit i iádáá"i nářňoňióí<oů kádencí É-s-i-r/v 1evé
ruce. U E'6é-pisne je třeba si předen uvědonit, kterýrn
2 .2 .1

stupněm aa.é,ígá.

-46-

Některé vhodné písně: 0včáci, čtveráci
Kqyz jsem husy oásaia
Dú kravičky, dú

to je zlaté posvícení
Pla1ičká su
lraviěka zelená

Ryblěka naličká
Skáka1 pes
Pec nám spadIa
Pod naším'okýnkem

2.2'.2 TaktovacÍ příorava k vedení pěveckých cv1čení
Pěvecká cviěení provádíme ve třídě kolektivněn je proto
třeba zajistit, aby všichnÍžácíjednotně zaéaLL a zpívali ve
stejném tempu. Učltel tedy musí tuto č1nnost řídit, a to nej.
1épe svými gesty, taktovánÍn.

2.2.2.1 Základní taktovací scbémata
CviěenÍ mohou být rytmizována ve dvoud'obém, třídobém Í
čtyřáobém taktu.
TaktovacÍ sehéma

taktu

d vouud

obého,

'l

il

t

z) J
,/

4
l14 ,lL
I

Náástt uppovvé

tř Ídobého,
l,

\ t
ť

čt .l řd o béh o:

/

I
I

Ť

4

I

\L

esto v3ctlází z k1 1d ové zák1ad n í po I oh v wzl.,
musí bý
ýr prrovvedie Ro jas ně a přesvědčivě, přesně v tempu,
vně mŽ buuddeemeedti rigova t. trrarem je to vlastně pos1ední doba
c

EJ

před cháázeej:rLící
ího taktu:

,lř

J\

$

Úxoty: 1,Procvlěte zákla{nÍ taktovací schémata. laktujte každou rukou zvlášd 1 oběma rukama souěasně.
2.Tai{tujte s pgě'ítáním nebo se zpěvern zrrámých písnÍ.
Zaněřte sc předevšínna udríní!řesvěděj.vé}ro ňástupo_
vébo gesta.-

.2.2.? Řízenípěveckých cviěení
avíru, proPěvecká cvičeníprovádíne větš:5:'ó t rffi|;
to 1jejlch řízení musíme procviě1: a: g-__em::nit 'g tc činnost
náročná na koordlnaci pohybů a na iĚ]€r '' $nMm:-ll:lÉ: i. jednou
rukou hrajeme cviěení na klavír, Č3,'':l :-T.rŤ!Í -*e{;;;e$e a zároveň sani zpírrár"e. Tento kcnnpLex č'__:g':: ;E :es;:cníneěně
nutné zautomatizovat, abyc}rom glrou ;:!{r.3'3|ffi l':r*: Ťe třídě
odpoutat od sebe, od svého výkonu a re.mÉ::;_ *2 Ť:rnost dětÍ" Je to proces d1ouhodobý, věi'šl::: 3E la[:lTé:-::je aŽ sygřraš:. ]iásledují_
tematickým prováděnÍn ve vlastní !€i."€:g::*"li
cí cviěení přinášejí náruěty, jak s: ::::: c:m*=r j:lností postupně osvojit.
Úkoty; 1 .Při transpozici pěveeky:ci: :;:]*'-:- :3*lÍ' '.=*.)" ":.99^:
na v kapito}e 2.2.1.4, sci]as*' snffi: 5:_r.;i€ na ruz_
nr[3Ívejte- qasrátiiv"pouz/r,o, Yo, má, Tá' :=- a]'s-' "+:i:-:
:-asu' t j .
"é jně
e' tozáahu :ě:3*:': ;Én=':
mozře
přib]-ižně b - d? /e?/.
2 .'iutéžčlnnost provádě jte : i;-3;:;: ' Ť=|=2 s:Ťidavě
oběma rukamar flá ruce se :]-::Tt*-:'*::":ir"Ť;:e'
3.Začáiex cvičóníude jte poi;3-em 5*,lr- T :ásledujÍcím cvičeníoznaěen šinkcu-'
2

_":_

"

atd.
atd.
4.r]'ůzná pěvecká cv1čenízoíre;-"e E.

::'_:asry: taktovánÍm, těz pouŽití klavíru. ]a:.ěř':- s€ '2 pŤesnérryznaěení nástupu.
i,zlfi,:r-á!: ;ei.nou ru_
5'Cvičenízpívejte za současlé:_:g_ar3
t''ŤaÍ louzg t[okou, drubbu růkou zahrajte :2
duláci do nové tóniny. :ce ::3= =:Ť:::.:e, ccište
vsedě 1 vstoje.

tt

k IaÝ1r
bo

zpev

r-ra'r=

atd.
zoev

atd.
EDEII
lt_lcl ý j-t
zpév
klav
6.Eedcházející typ cvičení o'esga;te o scuěasno.u hru
córélro ňoáetu ná'x1avír. sejlrTe :rcerr:-ěu;te b"3.
T tonto přÍzpěvu, později 1 se souéasrLi,r. z39'r:!'
'1sveengsti
p"ae óe' j1ž ŘombinujÍ všechí'r tŤ:.
- zp?.\,
cc
největšírn
ffiá-"á-r.íá"i"-á-iáxiování. áocv:ě-'e :-e

-+e-

=_"t

počtu ďt znýeh rnocielů.
7.Cvičení-prováciějte xo1eEtivně se spo}užáky. jŤísiuš-

ný mode1 nejprvě předveáie /zpévem a hrou"na vtavíi/
potom již poslupujte nodle áěkteréno ze způsobůuvedených pod bodem 1., 5. nebo 6. Př1 udání'nástuoů
se vystříhejte slovnjch pokynů t-vpu ,.Taz, dva, tři,

a

tedtt- aood.

2.2.1 Systém a k1asiflkace pěveexých cvÍčenÍ
Do konplexu pěveekých cvičení,zaněřených na rrytváŤení
a rozvíjenídovednosti správného zoůsobu zpěvu, patří cv1ěe-'
ní dechován hlasová /fonační/a artikulačnÍ.Speeifickýeh úkolů a praktického prováděnÍ těchto jecnot}ivýeh typů evlče_
nÍ si všimneme podrobněj1 v nás1eriujícÍ kapitole. Pěvecká cvičenívšak zároveň tvoří jed'en nerozlučný eelek. Správný způsob nasazenÍ a tvoření tónu, na eož jsou zaměřena cvičenÍh}a-

sová, a stejně tak i cv1čeníspisovné a srozumitelné výslovnosti.ne1ze oddě1ovat od dechové íunkce, tedy od' cvičenícechových. Často se nroto cvičeníd'echová, h1asová a artikulační prolínajÍ,konbinují se však nejen mezí sebou, a1e 1 s da1šímlpřípravnými cvičeními,předevšÍn intonaěnÍmi a rytrnický-

mi.

JLŽ vÍrne, že pěvecká cvičenÍse provádějí na rytm1cko_
-melodických modelech. Tato cvičeaÍmůžemeklasiíikovat z
hlediska Jejich me}odického tvaru, vokalizace a pěvecké vazby
tónů.

2"2-r.1 Klasif1kace

mod'glů pěvecrých

cviěenÍ z hlediska je-

J1ch melodického tvaru
Pod1e stavby melodÍe nůŽegre rnodely pěveckých evičení
rozdělit na vzegtupně sestupné a sestupné /cvičenÍpouze
vzestupná, koněícínejvyššÍrntónenr 8€ na elementárnÍn stupnl pěvecké výehoY]r nepouŽívají, nejsou z hlediska pěvec}té
techniky vhodnál,

postupové /stupnicové postupy/, rozkladové /vytvořené z tónů
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ť5 nebo D7/ a konb1nované.

n*;"r' rtsft: a nejvyššÍhotónu/ tozezaáváne cviěení na jecr:um :jhmrl* ge*:riová,
Pod].e rozsahu

lti.. výškovévzdá1enos:x

terciová až oktávová.
V následuJícím přehIedu uvádíae lĚincryÉnu*;:ěĚně jší ryt_
m1cko-melodické modely pěveckých cviše'l:' glrÍpme'*d :rogresÍvně podl'e rozsab'u. Všechna cviěení ize ;áÍ yts.*l*:T:at v mol1ovém tónorodu.
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-š!

Úxoty: 1.Ilozeberte .jednotllvé modely pod1e výše uvedenýeh
hledisek /sněr postupu melódie, intérvalová stavba a tozsan. nelodie/:
2.Cviěení si 9sYoj9jte pěvecky na různéslab1ky /vIz
kapitolu 2.?.r.2/ ,
3.Cviěte transpozÍc1 těchto medelů na klavír.

2.2.3,1.1 Modcly pěveckých cvÍěeníodvozené z písní

Přl

pěveeké výchově použÍváne bui[ modelů uvedených
v pŤedeházejícíkap1tole, nebo je od'vozuJeÍle z písně, kterou
se v hodině budene zabývat. lNeJěastěji z nové písně, urěené
k nácviku.l Do nodelu pěvecké}ro cvičenÍzařad'íne prvek, který je pro danou píseň typlcký nebo který Je obtížný./sapř.
rnglodické skoky, na zapanatováaí nároěnější ne1od1cké obraty' zpěv legato, obtížněJšírytnus apod./ Íata pěvecká cviěenÍ plní poton nejen gvou základaÍ funkcl rozeapívání, ale
Jsou zároveň 1 lntoneění, přÍpadně rytníckou přípravou na
nácvlk písně. Bdybyehon však pracovalí pouze s nodely odvozeaýnl z písní,nenohlÍ bychon zaJ1stlt systenat1ěnost Pě-

vecké výchov-v.
Y náEleduJícÍn přehledu uvád'íne několtk node]'ů pěveekýcb cviěení odvozenýctt z ríryvkůznánýclr písní.
ť'lodely odvozené z typického neIodického obratu v pÍsnÍ:
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PÍsniěka o rrabci

mociel

,-+
Marilo1 .'
i_.v_\aqJ.J

gllE
'aňxš^_:
aou€
r

*^
LL4 --^---:
lir"uu v

x-- J
vě't,šíb'e meiodického skoku:
ruElIl

Ho].ka modrooká

Víte- 1i
-a

l{ode}y zaměřené na procvičenílegatové
binaci se skokem/:
Bcd.i
N1c nedbán

Áeh' synku' synku
+++

t

f=.Lv\'

ónů

/téžv

koe-

modcl

.a

Za vodouí za vodlěkou
.a

lvlodely zaněřené na procvičeníobtížaě;šihc ryt iltu:

Úkol: Vvt
-čvořte rnodeJ-y pěveckých cvišeníg aáeieduJících písnÍ:
ervený šátečku
Eancu;, tancuj-dvoře
K omář1 se ženi1l
T en c},rlunecký zámek

dtvrl- x'cně ve
nepojed'u
$1et iqÍajšieho mena

Já'do lesa

nala
ž ty p1lky dořezaly
Pok uste se u každépíaně rrytvořit více nodeLů. ,/Poate
toh o' kolik pěveckých, intonaěníc}' a 4'lnických prob1és edendesiat suk1en

U

q"

I
rnů se

v ní vyskytuje"

2-2.3-2 K1as1flkace pěveekých cvičenípod1e voka].lzace

Pěvecká cv1ěení prováciÍne buá brumencio
/zpěv se zavřenýrai
nebo na slabiky. Y pěveckých slaoikách použÍváne
všeeh

*tyl
pětl vokálů'/nejvhodnější jsou o, a, dále u' neJobtížnější
z }rledieka šprávného tvoření tónu.jsou e, L/, ale jen těch
souh]'ásekn které napomáhají někkému na'azenj tónu
a posazení tónu
vpředu /h1avně v' J, n' n/. Zcela nevhod'né jeou
naprot' tomu
souh1ásky expIozÍvní a souhlásky vyslovované vzad'u
./např. b, Pr
d' k' El h' cbl . Poměrně vzácně se razezpívánÍ provácií na s1ova
či s1ovní spojenÍ. I1lavně u nenšíchdětÍ je však považujeme za

ve}'.iee vhodné.
2

-2.5.7

cato.

" řůasif ikace pěveckých cvlčenípodle vazby

tónů

Pěvecká cv1ěení můženeprovádět legato, tenuto
nebo stacvovoYovovovovovovo

vo

vo-ve_ vo_vo_ vo

vo

Přt legai", xář oJž.*" -.,río" iaou

dát
"J";$:;";i#ď;l-',l"i'"
pozor' abý nedocházelo ke glissand'u,
tJ. sklouznutí od jednoho
tónu k drub'ému' U tenuta /na každ.ý tón vyslovuJeme
slab'ku znovu/ je třeba dbát na správné dodržovánÍ délky tónu
- každý ná_
sleduJícítón navazuje bczprostředně na předcházeJící,
,r""*í
nezl nl'nl vzniknout sebenenšípornlka. Staccatové pěveeké
Ýazby' která je nároěněJší na funkci bránlce, používáne aŽ u
star_
šÍchdětí.

2'2'4 Systén pěvecké výchovy na 1. stupn1 základnÍ školy

V našÍpěvecké pedagog1ce neex1stuJe prozatím
Jednotný metod1cký postup, který by uspořádal výcvlk jednot}1vých pěveckých dc"''ecností podle pctřeb ko1ektLvnÍ pěveeké ,rýchgv-v
na základnÍ škole. I goučasnénetodLct<é přÍruěky k učebn1címlrud.ebnÍ výehorry uěitele pouze lnfornuJí o základ'ních zásadách pěvecké výctrovy /předevšín netod'lcká příruěka po 1.roéník/.neobga-
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hujÍ všalr pokyny k tomu, jak přÍ pěveeré ;3c::vě ;cstunovat
z dlouhodobého hled'iska, tedy v jakém !:Ť::1 r;er:k jednotli-

vých pěveckých dovedností aaŤazovat Y našen textu vyčleňujene 11 záklalljcr_ ;Ěrec'rých iovedností, s jejichž vytvářením byehon něii zailz ;:ž :'a 'l .gtui:ni
gákladní školy. Z d'ůvodu přeh}ednosti ? .lE_:réio "rs:cŤáoání
respektujene tradiění dělení pěvecxýct l;::=_- :a aeei-iová, hlasová a aritiku}ační.IŤi praktické reaiizac: :ére:cévýchovy ve
škole nemůžene však samozřejmě postu.C:ie'l :ar.i ře :ychon nejprve zvlád].í ce}ou problematiku pěveckéh3 ]]'::á:j, :ctom přistoupill k nácvÍku správného nasazení a :;:=a:: :jntl a teprve
poton se věnovalí zásad,ám správné výel3]r]i9s::" jat'l ;ednu
z možnostídoporuěujeme následující Ťzzel: :EŤe:..;eh iioved'nos-

tíl 1. lržení těla při
?"

zněvu
l{egu}ace dynaniky zpěvu

1. Otvíráníúst
4. Nád'ech, kombinované dýchání
5, }ilavový tón
6. Yýslovnost koncových souhlásek
7. }1ěkké nasazenÍ tónu

8o Yokalizace. Yyrovnávání vokálů
9. &od}užovánÍ výdechové fáze
1o. \Íázání tónů
1 1. Dě1ení sIov na s}abiky
l/
1?. Yýslovnost souhláskovýc}r skupin''
lř1 aplÍkacl ve ško]nípraxi by měla piati: zásaia, Že výcv1k
jednot}ivých d'ovedností zařazujeme pos+"upně z r- cialšípřistoupíme teprve tehdy, stala-]-i se předcházej!-eí coved'cgt alespoň
v elennentárnÍ pod.obě pro většinu Žáků zaui9natizcvanýn návykem.
Nezařadi1l jsne sem cvlčenína zvětšování biascvého rozgabu.
1

/

Uvedená metod'lcká řada byLa inspirována systénen pěveeké vý-

chovy na základní škole,'tak j.k jej loq?1--!.Daaie1 ' l\2':. ,
ťr.apltoly z netod'iky hudebnÍ výc}rovy, Pe<iF UP olonouc' 198+./
reňto sý'{o'' nv{"ór"ný na zái*.aaě- lnnoba1et é .1e|ag9g1cké
zkušenoát1 a'práxttcky- ověřeqý na experinentální škole 3 řoZšiřě;ýň-''yuaoiá"jm_núáeunÍ výónově,_ i7ereňu;e 1 5 -konkrétnícb
2.l{ekřipeveó[ýcn'áoveánó"ti v tonto poŤa{+: i.Rov2ě sedět.
j.otviřái-Gal
tón.
5.Iílavový
8gt.
4.Nááecrr.
{.Výslovnost
koncovek. 'I .Ítázování. 8.I{ěkké nagazení samohlásek. 9.Yoka_
llzace. 1 o.it";el;';řáňi-řýáJ"no. 1 1 . Yázáo'í. 12. Souhláskové
shluky. 1r"příaecn. 14.Děiení s1ov na slablky. '1'.Deklamace'

Nejedná se totiž o speeiíickou pěveekou ciovednost, a nemůžeme
proto na ni. aplikovat výše uvecienou zásadu;,1ato c"riěeni bychom mě}i zaěít zařazavat ďo razezpÍvánj po zviád'nutí základů
správndho tvoření tónu.

Yytvoření základních néveekých doved'ností vyžaduje d1ou_
hodobé systenarické eviěení a není jen záJežltcstí speeiálnÍcir
pěveekých cviěení /tj. rozezpívání, v němŽ by mély být zastoupeny ve vyššÍchrcčnícíchvšeeitny záklaciní s}ožky pěveeké výcnovy - riýchání' ivoření tónu, artj.kulace a zvétšovánÍhlaso_
vého rozsahu/, aie oroiÍná r'šemi pěveekými činnostmlo přede_
věín prací 3 písnÍ.

2.z.4.1 DrženÍtěla oři
}]ávyx sorávného,

zpěvu

tj. ';zpřínenéiro, ale rrřitom

uvoiněného

drzenÍ tě}a je základnírn nředpokladem správného aýcirání a tYořenÍ tónu. Ye ško}e dětí většinou sed'í. }íeměli byehorn pÍlpustit' aby se opíraly rukana o lavicÍ, ba aby si dokonce rukama
podpÍraly hlavu. Sedíme pohodlně na ce}én sedad'1e, zád'a opíráme o opěracilo, hlavu držímevzpříneně, ruee niíne volně položenv
v klíně ěi na koIenou. Pokutl zpívárne ze zoěvníků,nepokládáme
je na J.avici, či d'okonce na kolena. Raději zpěvník držÍneV řtrkou, mírně pod úrovníočí,což dětem unožnízároveň sledovat
i pokyny uěltele. Zpěvrríkůby se však mělo použÍvat pouue ve
ťázj. nácviku písně' Při opakování a dalšÍpráci s pÍsnÍby dět1 něJ.y zpívat zpaněti. Zpěv vsedě etřÍdííInese zpěvem vstoje.
Nohy Jsou mÍrně rozkroěeny, váha tě}a spoěívá na obou nohách.
Ruce náne spuštěny volně podél tě1a, nespínáme je ani před tělen, ani za tě}em, irlavu držímerovně.
K dosaženínejdůležítějšÍho
pocitu při zpěvu, tJ. pocÍtu
uvolněnostÍ eelého těla, je nožnézařadit některé uvolň'ovací
cv1ky: X uvolněnÍ krěnÍho svalstva kývání hlavou vpřed, vzad
a do gtran' otáěenÍ hJ.avy. K uvolněnÍ pažíkrouženízápěstím
v předpaženÍě1 upažcnÍ, krouženípředloktÍn v upažení,celým1. ppžcn1 před iěiem ěi podéi iěia. K uvo}něnÍ d'clnÍclr kgnčetln pobupovánÍ ze špiěky na patu, přenášenÍ váhy z jedné nohy
na druhou apod. Ve]-ice vbodné jsou cviky protalrovací /protahování paáí spojené s předklonen, zák]-onem a úkIony trupu,/, rr€-

boř pocit uvolu'ění lze zvlášt dobře navociit oo předchozín pro_
tařeaÍ. Cv!}ty můžemeprovádět vsedě ěi vstoje, na poěítáníěi
s budet_nín doprovodem. Ivlrlžene je zařadit lŤed zpěven ěi jako

relaxacl v

průbě}ru hodiny.

Úxotyg
ne průběžné]pedagogicr<é prax1 sÍ vší* 1.př1 náslešÍch
jakých
neJ8astéjšícňcir;}b_v crŽěnÍ těla se děmejten
_^ři
{
+i
o*Xvrr
rlana,'š+x'i
uvvvquvgrJ+.
uÁ- ulá
9pq'!u
prai<tick3 oroveáte gér11
ře
sxuiině
2.Připravtě s1 4
Yvtvořte k nin vlastcv!ěení.
někórixa trvolňovacíc}r
jasněte
si tenoc cvičenía
;i"-ň;á;t"i ooprovoa. /IJ
pcKročllejšíklqpísně'
vňodné
použijtě
tonu
k
takt,
jeánociuchóu
irnprovizací"/
pokus1t
o
v*ráte se ňonou
pří tvorbě cviěení ť}'uži'jte- přílalných zkušeností
z jósy nebo streěingu'

2,2.4,2 Nádech" Komb1nované dýcbání
V pěveaké pedagogice ge teoreiick;r roz}:šujíava základnÍ typy dýchání - hrudní /Žeberní/ a bŤlšní/bránj-c ovél ,
Y prax1 se nikdy nevyskytují v čistépodobě, aie vždy ss řlávzájen kombinujÍ, hovoříne proto o dýchár:í ko:nblncvarrém" U dětí ge ěasto setkáválBc s tl.Ý. dýchánín r:nennín, i<teré S€ ř}&V€íek projevuje zved'áním 3:rrr€R při nádeehu. Tento typ dýebání je
ncsprávrrý, zved'áaí raneu niJak neponátrá zvétšeníobJemu p1Lc'
a navíc vede k sevření krku.
Y klidu či pří běžnéřeěi dýehríne většinou aorrrcbně, PoBze svrcb:rí ěástí pllc. Při zpěvu jsou nárok-v na deeb nnohen
větší, a proto je třeba'ryužÍt i jej1ch spooních ěástí. NašÍo
úkolen tedy bude vést děti k tonun aby při nádecbu nezvedaly
ramena a nadechovaly se s představou jakoby ndo břichafi' Tento způsob aádechu můženeověřit přiloženín ruky na bř1cho' pohyb bránice sněrem d'o!ů se proJeví vytlačelínorgánů břj'šní
dutlny d.opředu. Když s1 dětl tento způsob nádechu osvojí, R8poJíure na něJ nádech do wchní částl p}1c. Hůženesi ponoe1
např. představou, že naplňuJene sYé plíce vzducheo odspodu nahoru, podobně jako když se p1ní lábev vodou.
t(etodlcké poznámky k dacbovýn cvlčenínzaněřeným na ná_
cvÍk správuého /tl. rychJ.éb'o, vydatného a neglyšnébo/nádeehu

a konbinovaného typu dýcbání:
Cvi.čenÍprovád'íne vstoJel YQ vyvětrané rnístnost1.
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Stojíne rovně, ur'olněně, hluboce ciýcháne. }ja pckyn uČiteie dý_

chání sjednotíme _ např. na +,Ťi ooby nadechujeme ncsem, í3 třÍ
doby rrydechujerne ústy. lobu nádechu postupně zKtacujeme, l'ýrlech
iaírně prodloužíme.
Nádech provádíne neiprve 'ldo břj.cha'" po urč1tédobě přidáme
nádech Í do svrchnÍc}r ěástí plic.
Jednotné provád'ění cvÍčenízabezoeěíme hlasitým poěítáním nebo
gesty
ivyuŽíváne k tonu běŽných taktovacích schéu'at i ne'oxoo
bo nrůžejeden Žák brát během ee}ého cviěenÍ pu1saci na některý

rytmlcký nástroj.
Yvdatnosti nádecřru můžepomocí představa přivonění. /ŘazšíŤí
se tÍm průchodnost vzd'ucřru chřípÍn./ OCi poěátku je však třeba
děti upozorňovat 'na to, že nesmě jí při nádechu načerpat do
p}ic maximální množstvívzduchu, cotcm je totiž velni téŽké
oech ov}ádnout.
Výdech provádíne risty bezzvučně, na s}abiku ách /v konrbinaci
s přivoněním/ nebo na sykavku. Výdeehovou fázL zatím příliš
neprod}užujeme.

ťiezi nád.eeh a výdecřr můžemezařadit tzv. zadrženíluk}idněnÍ./ dechu. Někteří pedagogové jeho užÍvánízdůvodňujítím,
Že se během něho decb uk}idní , Že vzduch rná ěas proniknout aŽ
d'o piicních sk}ípkůa po za.drŽení d'echu snadnějt dosáhnene

rovnoměrného, plynulého a }rospociárného výdechu. JÍnínaopak
zastáva jí názot, Že zaďrŽavání d.echu vytváŤí napětí, strnutí,
působíprot1 nejdů}ežitějšízásad'é pěvecké výcbovy - Docitu
uvolněnosti. Navíc o ěasový okamž1k jedné až tří sekund' běhen něb,ož zadrŽujerne dech, zkracujene dobu výdeehu.

Na správné proved'ení nádechu se zaměřínne i přÍ zpěvu písní. Před zaěátkem zpěvu d'ánne děten na nádech dostatek ěasu
zvláště u rychlých písnínestaěí jedna doba. Vybíráme písně,

které nemají příliš dlouhé ftáze a v nichž jsou Bezi Jednot1ivýni frázemL pornlky. U písní, kd'e tyto ponlky nejsou' cvlčíare
tcehniku tzY. přídechu, tj. rychlého a krátkého přidechnutí
ústy' tyto pÍsně zpÍvárae raději ve volnějšírntempu'
Út<oty: 1.Připravte a vQ skupině pra5licky proveáte sérii někoáámeřenýót''n" náevik sprrávného
tÍk._ááčňo"ýcň
nádechu.

z.lnallzojt.

";iů;i

písně ,pro 1. ? 2.ročníkz h}ed'1ska dýchání'
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tj. iakýn

způsoben /na

koiik

d'ob/ udáte nádeeb na

póaaixď písire, kam unístítenád'echy lpřídechy/v průĎeuu písně. Zamys}ete se nad přiněřeností jednotllvých písníz hled1ska deehové náročnosti.

?.2.4.1 Prodlužování výďecbové fáze
Prodlužování výdedhové fáze neboli výev1k deehové ekonomie je jednín z hlavních úko}ůdechovýoh cviěení. Tradičně se
deehová cvlěení provád.ějí na sykavkyr ti& šepteur vyslovované
soub'lásky a jejlch konbj'nace, íoukánÍrn apod. Někteří pedagogové takto izolovaně prováděná cviěení odrnítají. Yycházejí
z toho, že dech potřebujeme ni}toli na foukání nebo syčenít ?1e k řeěl a 5e zpěvu, a proto 1 dechový výcvik spojují s cv1ěeníni artikulaěníni a hlasovýn1. Tento názor bychom chtěli
podpořit i praktlckou zkušenostís tín, jak bývají deehová

cviěení mnohdy prováděna ve ško1e. Mechanicky jsou zaŤazována
na zaóátek hodiny a jsou zce|a samoúěe}ná, nejsou-l1 prováděna důkIad'ně a se znalostí prob}enat1ky a nenásledují-ii bezprostředně po nich cviěení hiasová či zpěv písní.
Přík1ady trad'ičnícbcviěení na prodlužování výdecbové
fázez

lehce a stejnoněrně foukáme na pírko, chceme, aby se udržeIo
ve vzduchu pořád na stejnén místě.
Dýcháne zaokrouhlenýni rty na zamrzLé okno.
Foukáme d'o p}amene svíěky, ale tak, aby se planen pouze ohýbal, svíěka nesmí zbasaout.
SyěÍne jako b'ad.
Houkároe Jako vlak před vjezden do tunelu.
Vyslovujenre šeptem /aLe Í! výraznými art1ku].aěníni pohyby/ SoBh1ásky nebo jejich kornbÍnace /napŤ. p-t-R/.
OpakuJeme polohlasets slova nebo konbinace slov.
Deklanujeue rytmLzované říkadlo ěi text písně, dbáne o výraznou art1ku1ací. Postupně prod'lužujene dé1ku frágí, vyslovenýc}t
na jedno nadechnutí;
Vašek, šašek,bubeník
zďrnal kozy na rybník.
I(ozy Be mu sp1aš1Ly'
do rybníI€ skoělly.

Nejprve umístínenád'ech po každénverš1, potom jen v polovině
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L
řÍkadla, nakonec můžemeříci ce}é říkadlo na jeden dech. Náročnost cvÍčeníovlivníne také volbcu tempa - čímbude poma1ejší,tÍn bude d'eklanaee z h1ediska dechové ekonornie náročněJšÍ.Y cviěeních tohoto t'vpu se kombinují,cvičenídeehová
s artikulaěníni.
Už jsme uvedI1 výše, Že je vhodné zkombinovat d'eehová cvičení
s. hlasovýnÍ. Urěitý model }rlasového cviěení prod'lužujeme
/néko}ikrát opakuj eme/, a tÍm zlyšujeme nároky na hospodařeaÍ
s dech,enl

Při všech předcházejícÍch cviěcních usi1ujeme o ponalý, p}ynuLý, ste jnoměrný, hospod'árný výd'ech.
Jiný charakter maJí cvičenízaměřená na aktlvizaci brániCel která však doooručujeme zaŤazovat až u staršíchdětÍ:
Souěasně nogen a ústy prudce vydechnenre většÍrnnožství vzduchu' Nástedkem toho dojde k prud'kému stahu bránÍce a poté k Je_
jínu opětovnénu pomalému rryklenutí. Výdecřr provedene něko1Í_
krát za sebour ll€jprve ve většíchčasových intervalech, později ťrekvenei yýdechů zrycblujeule. /t'trlžene připodobaÍt k rozjÍždějícínuse v}aku - řrá, souhlásku š. l JestLLže zvládneme
předešlé cviěení, kde primární byl prudký výdech a důsledken
stah bránice, přistoupíne k opačnémueviěenÍ _ uvědoněle stáhnelBe bránici a důsledken bud'e trytlačenímenší}ronnožstvívzducb'u z plic. Frekvenci stahů opět zrychlujeoe až do pocitu podobuébo snÍchu. Totéžcviěeaí můžemeobraěnit tak, Že zaěnemc
plynule a ponalu vyd'echovat ,/např. na sykavku / a pravÍde1nýni
stahy bránlce docílínepřerušované výslovaosti.
říetodická přÍruěka pro l.roěník ukládá učitelúnzaéÍtd'ětl uě1t žzv- sborovému dýchánÍ, neboli teehnlce stříd'avé}ro nádechu, kterého a€ v pěveckých sborech používá k vytvoření
dlou\ých plynulýcb frází. tajeuství tohoto efelrtu, kd'y se posluchaěl zdá, Jako by zpěvácl zpívall Jednín dechem' bez nadecbování, spoěívá v ton, Že ge každý zpěvák nadechuje J1nd'e,
na Iibovo}néra nístě.
V poěátcích nácvLku Je ovšcn potřeba sbor /tttau/ rozdě].lt do
několika skupin a každéurětt nísto, kde se ná nad'cc}rnout.
Y}odaé Jsou k tonu předevšín pomalé pÍsně. Např. v písnl Kou-

}elo se, koulelo
ny takto:

bychonn mo}rIi

nádechy rozdě1it mezi

třÍ skupi_

Střídavé dýchánÍ však pok1ádáme za specifickou dovednost, ktersu se zpěv ve sboru oti11šuje od' zpěvu,sólového" Sóiový epěvák
se nad'ecb.uje pokud možno souhlasně s frázovánÍm /a tonuto způsobu unÍstěrrí nádeehu děti teprve učímel,naooak ve sboru ve*
deme zpěváky k tomu, ab} se v ořípadě, kdY eheeme dosáhnout
dlauhých ftází, nadechovali na mÍstech zdánlivě ne}ogickýcho i
uprostřed glova /via nádechy skupiny 2 a 3 v uved'ené písni/.
7' tohoto důvodu se domnívámen Že používánístřÍdavého dýchání
v běŽných hod'Ínách hudební výchorry je především na 'l .stupni
zŠpředčasné a nevhodné.
Úxo:.y: 1.Sestavte a prakticky vyzkouše jte sériÍd.echových cvičenÍzaměřených na prodluŽování výdechu. 1 v rámcí
jedné série aue;te o j€jich progresívní Ťazení, tzn.
zvyšuJte postupně jejich náročnost.
2.Utvořte déchová cvlěění odvozená z materiálu /textu,
melodických či rytnických obratů/ osvojovanýcb písní.
J.Yyzkoušejte prakticky cviěení na aktlvizací brán.i.ce'
Pokuste 8e k nira vymyslet vhodné motivace.
4"Yyzkoušejte techniku střídavého dýchání, jak je uvedena v písnj" Koulelo 9€l koulelo. Podobným způsobem trlčete mÍsta nádechu v písnÍchYyskoči1o s1n1ečko, 1š].1
tri panenky, DJ.evča, ěo robÍš,případně \ryh}edeJte
dalšÍpísně, kde by byJ.o nožnéstřídavéhó dýchánÍ po-

užít.

2.2.+.4 Otvírání úst

OtvÍráníúst je při zpěvu dů1ežiténejnéně ze dvou důvodů: je předpok3.aden správného tvořenÍ tónu /napomáhá š1rokému
otevřenÍ hrd1a a vytvoření velkého prostoru v ústeeh/ a srozu_
mite1né artikulace.
Nejěastější ebybou, s nÍžse u dětÍ setkáváxne a kterou
nausíme odstranit, je tzv, tv:dá brada" 0tvír:íníúst a artLkulace ge v tom přÍpariě odehrává jen za pomocÍ rtů a jaayka, doIní čelÍst,zůstává ne}rybná. Je třeba naučlt dět1 brad'u povolo_
vat' spouštět,dolrl. fento pohyb však nesní být strnulý a křeěovitý, brada nesnÍ sraěřovat dopředui nusí být naopak uvolně_
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ný, vláěný' jako by bracia samovolně odpadávala.
ři zpěvu je nurné dosáhnout většíhoote.lrrení úst a Dregnanlnějšíart1kulace r.ež přl běžnéřeěi. Subjektivní pocit otevřenÍ úst ;e navíe ,', nez'rušeného zpěváka obvykle mnohenn větší,
než jaká je objei<tivní skutečnost. Da1šÍpsycbickou překážkou,
kterou je třeba překonat, Je pocit nepřirozenosti, který větší ctvíráníúst u dětÍ vyvolává.
PěveětÍ pedagogové doporuěujÍ k nácviku většÍhoa uvolně_
néiro otvÍránÍ úst navozenÍ urěÍtýeh představ, např. zivání,
zakusování se cio velkého jablka, umísiěnÍ.velkého horkého bramboru v ústech nebo vlašskéhoořeehu mezi stoličkani. Ťyto přecietavy jsou vhodné 1 proto, že vedou minovolně k stlaěování jazy&a v ústnídutině dolů a k rykJ-enutí r'rěkké}tc patra, coŽ jsou
da1šídůleŽitépředloklady k rr}'tvcřenÍ velkého Drostoru v ústec.b. !ětem však nic o jazyku a jeho položenína cině ústníd'utiny neřÍkárne. Jakm11e by sÍ zaéaLy jaz3lka uvědoměle 'ršÍmat,
tÍm spíšeby ho zvedaly.

Eíklady cviěení

Recitujene šeptem nebo poloh}asem básniěku, říkad1o nebo text
písně a zaměříne se na vJrraznou artiku}aci. ťlůženemotívovat
např. tak, že hovořÍme s někýrn přes skIo a cheerne, aby nán dotyěný rozuměl, přestože nás neslyšÍ.
Jednoduché modely pěveekýcb cvičenÍzpÍváme tenuto, nejlépe na
s1ab1ky no, ilar Ýor va a gnažínese u dětí navodit některou
z výše uvedenýeh přcd'stav. lviod'e}y nůžernetéž,pod1ož1t jednotiivýni elovy, slovnÍn1 spojeníni, můžemepoužítjednoduš€ fi€Iodizovaných říkadel:

Foukej'foukej' větříěku.

l{a

Panenka

je má' kočičkaje t

Kovej'kovej'
zaplatín Já tobě.
mně mou nožiěku,
kovářÍěku, okoveJ
okoveJ rnně obě
'
otvíráníúst se také zaněřÍne přl zpěvu písní.

'.

Úttoty: 1.Yytvořte a ve ,skup1ně prakt1cky wzkoušejte sérÍlrrěko]-ika pěveckýcb' cvl-ěení, v nic}rž, ee zaruěříte na otvÍránÍ úst a výraznou artlkulaci. fuomysIete s1 předen netod'lcké pokyny, kterými žá}cy přt těc}lto cviěe-

ních bud'ete vést.
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2.Pokuste se lrymys1et da1šívhodné motivace, které povedou k většínuotvíránÍúst.

2.2,+.5 Regulace dynamiky zpěvu
V nejnižšÍehtřídách zák}adní školy se ěasto setkáváne
s tín, Že dět1 při zpěvu křiěí, uě1teLé rnno}rdy dokonee co nejsilnějšÍ zpěv příuro vyžadují/předevšÍm. u veselýc}r a pochodových písní/. 0ď samého počátku je naopak třeba vést dětÍ k toilllr aby z!íva}y po}oh}asern. Nejen Že se budou navzáJem }épe
s1yšet a že uěitel můželépe kontrolovat ěistotu intonace, ale
předevšÍÍnje polohlasý zpév důležitýz h}ediska správného způ_
sobu zpěvu, jako předstuneň x nácviku hlavového tónu.
2.2

"4,6 iilavový tón

I'Íluvníi pěveeký h1as je výsledkem s1ožitévzájemné součinnosti ústrojídýchacÍbo, ťonačnÍho/ti. h1asivekl a artiku}aěního. t{ozechvěním hlaslvek výdeehovým proudem vzd'ucbu vzníká základnÍ /prinární/ tón, který je zesílen a zabarven rezonancí v tělních dutinách a činnostím}uvidel je artiku].ován.
/rón rezonuje v dutinácb pod hlasivkaÍ1i i nad h1asivkani' pod'le toho roztišuJepe rezonancj. hrudní a hlavovou./ Fř1 řečÍ
č1 přl zpěvu ve střední a n|žšípoloze používáne běžně TaZo'
nanci hrud'ní, pro dosaženÍvyššíhlasové po}ohy a zátoveá'
z d,ůvod'u nenšÍh1asové nároa}ry je však třeba vypěstovat tezonancl h}avovou. Zpíváae-]-1 hrudnín rejstříken, účastníse
tvorby tónu celá hrnota hlasivek, dojde proto dříve a snadněji
k jejich únavě. Př| používáníb.lavové rezonance se rozechvÍvají jen okraje hlasivek a h}asová výďtž je podstatně větší.
K navození hlavové tezonance ''ryužijeme brumenda - rty se
dotýkaJí jen ve1ni lehce, zuby jsou od sebe " Zpíváae ve siabšÍd'ynanicc a snažínese navodlt představu tónu v tz'v. masce
/na rtech, na předních zubecbr Í1& špiěce Jazyl<a, v nose/. I-íůžene si pomoc1 1 představouo áe se nán drobně chvějí rty jako
při hře na hřeben. Yo}íne cvÍěenío ma}ém tónovém rozgahu'
epíšeYe střední a vyššíhlasové poloze.
Po urělté době napojíne bezprostředně po brunendu zpěv ila Vokál. Po]-ov1nu fyáze zpíváme brumend'o , 14 druhou po}ovinu ústa

_-

otevřene /nejlépe přes souhlásku ml
vat pocit umÍstěnítónu vpředu.

a snaŽíme ee zárcveň
m-

in

zacho*

ill0

V dnešnídobě se stále častěji setkáváne s dětrai, které
jsou schopny zpívat pouze ve střednÍ a nižšíhlasové poloze a
mají velni ma1ý hlaso,vý rozgah.l/ Tento stav je většinou důs]-e<iken ma1é tozezpívanosti' malé pěveeké zkušenosti, neschopnosti racioná}ně ovládnout ěinnost hlasového ústrojí. lřěkteří
,2/ zde
.
pedagogové''
doooručujíradikální zněnu ve způsobu zpěvu
snažíse dosáhnout vyššíchtónů v hlavovém rejstříku nikolí postupnýrn transoonovánín pěveckých cviěenÍ zdo}a nahoru, ale naopak zaŤazenín cvičeníklesajících, a to okamžltě ve vysoké
hlasové poloze.
Je vnodné začítpoužívatve vysoké ooloze nejprve mluvního hla_
su lnapř. napodobování vysokých pŤírociníctr'zvuků, }rlasu někte_
rých zvíŤatapod./. Cvičenípěveeká zah'ájíne kukačkovým rnotivem
např. v poloze ď2 - h1. Postupně zařadíme další pěvecká cvičení
zaéínající
nejvyššun tónem a od něho klesající dolů. Používáne
slabiky ku, fttlr !}[l vu a našpulení rtů se snažínedočasně pře-

nést i na jlné vokály. Y průběhu těchto cvlěenÍ se doporuěuJe
ryřacit z pěveckého repertoáru písně zaéínaJícístoupajícíni
tónovými řad'anl' a naopak zpíváne písně s klesajÍcímzačátkem
/napŤ. to je zlaté posví2ení,Pás}i ovce valaši apod./' které
vesraěs transponujene do /vyššíhlasové po}ohy.
Tuto metodu výcviku hlavového tónu můžemepoužíttaké v 1ndivi_
duá1nÍ práci s dětnj. s nízkou hlasovou polohou, které se nárn
v kolektivu nohou jevit Jako tzY. bručounl.
Út<oty: 1 .Yytvořte s použitÍrn různých nelodických nod'elů a prqkcvlčení, provedených
t1cky vyzxoúšejte
vyzi<oušejte sérii hlasovýeh cvlčení,
brrrnóndó, resp. s přechodem brumenda na vokáI.
2.Vypracujlc
vytváření hlaVvoracu'itc metodicÍ<ou
d}ouhodobého wtváření
rnetodickou řadu dlouhodobého
vóřén'o tónu na zák].adě metody shora dotrů.

dětí, ale l dospělých, nezřÍd'
ra 3e tytg' pripaay oĚjevújíi neži studenty /resp. studentkami/ pedagogické fakulty
2l Ňá;ř;-i,.b.ňiěí"iř; ťapitoíýž metodlky hudební výchoVýl
t/- ltetýxá se to

samozřejrrě' jen

PedF UP, olonouc 1 984.

6,

).Vybertc ?-gÍs1i pro 1. - 4. ročníkty, které začína_
J1 neJvygsrIB tOnen, a jsou proto pro uvedenou metocÍu
vhodné.

2.?.4. ? Měkké aasazenÍ tónu
Pěvecká ped'agogika rozlišu je třl d'ruhy nagazení tónu, t j.
zprl-sobu, ' jakýnn vi'dechoť prcud' gzd'ucbu začne rozecb'gívat h]-as1vky. Při tvrdém nasazení dojd"e k prudkérnu, explozívnínunárazu výdechového proud'u na hlasivky a k jej1ch násl1nérou rozevŤen'í.Přl dyšnénnasazení nejprve proudí vzduch h1asivkami
a teprve po cbvíli doJde k Jejich Taze?,v5ěenÍ. Tento nezužitkovaný a slyšitelný vzduch uchází při znéaítónu dá1 a způsobuje dyšné,šustÍvéznění hlasu. Jedině správné je nasazení
měkké, Při něnž d'ojde k velmi ryeh}énu, ale postupnému rozecirvění hlasivek od' jejich okrajů a veškerý procházející vzduch
je využit k tvorbě tónu.
Zřete} k iaěkkému nagazení tónu by měl provázet pěveckou
výchovu od poěátku. Pěvecká cvičenÍprovádíme na slabÍky zaěínajícísouh1áskarri, které svýn způsobem tvořenÍ vedou k rrěkkému nasazení / j, Itt' n' v/, nebo téžs použitírn brumenda" Tón
zněJícípři zavřenýcb ústech vplyne otevřenírn úst přes souh].ásku n jenně do příslušné}rovokálu:

Er-

mo

m

-

momomo mo

Přl zpěvu písnímusíne vén9rat pozornost nasazenÍ tónu
především u písnípona1ých, 1yrických, a to tehdy, zaěíná-li
píseň, resp. některá jeJí ftáze po pauue sanohláskou. Tehdy
doehází nejěastěji k tvrdénu nasazení, tzn. že před vlastní
salaohláskou v7slovíne zvláštníhrdelní hIásku, t?,v. Táz. Někteří pedagogové d'oporuěují nagazovaí"'v iomto případě t'ón ponocí soublásky h, vznLká pak však nebezpeěí druhébo extrému,
tj. nagazení dyšnébo.K nácviku někkého nagazení Je vhodné

použítmirnohudebních představ, např. zpíváne Jenněn jako by
se náš h1as vznášel na ob]-áěku nebo jako bychom zpívali do pe_
řinky. J.Yrchotová - &ítová spoJuJe nácvlk někkého nasazeuÍ
tónu s vláěným pohyben ruky, jínžmilérnu hostu nabízíme nísto.
Útory: 1.Praktlcky real1zujte někol1k hlasových cviěenín
6*

L

v nichž se zaměříte na nácv1k měkkého nasazení tónu.
2.Yylgrte z uěebnic hudební výci1ovy pi""e'-i.;ě;é
jš;;
z hlediska měkkého nasazenÍ- tónu- pioblerratÍcké."
2.2.4.8 YázáaÍ tónů

c legatové vazby tónů je

předevšínn třeba vyvarovat se
glissanda, které se můžeobjevit hlavně mezi j.nterva].ově vzdálenějšilni tóny. yětšípozornost músÍmetaké věnovat trntonaění
čistotě zpěvu, především opět u většíchekoků. ?ři nácviku legata si nejprve ||ohrnatámet' příslušnétóny tenuteml
nononono

procvlčujeme legatovou vazbu většÍc}r rnelocicnácv1ku pÍsní.

Obdobným způsoben

kých skoků při

Při

apěvu tenuto d'biáme o maximální doclrženídélky jednot1ivýeh rónů,' jeden tón přecháeí ve drr.ihý bez _ořerušení ceehového proud'u. Při pěveckých cvlčenÍchje vhodné navázat tenuto
beaprostředně po legatu. Plynulé spo.iení tóaů zůstává stejné,
pouze na poěátku každéhotónu vys}ovírre přÍslušnou souhlásku:

Eo; -rmomomomo mo
: vovovovovlvo lj'o
voJe také vh'ocné pomoei sÍ představou' že všechny samohlásky
Jsou dloubé. i(aždý tón nasazujene nněkce, bez d'ůrazu, cvičení
provádíne raději ve volnějšÍmtempu.
Yazba tónrl patřÍ mezi d,tŮeŽrt{vyjadřovací prostřed'ky hudby, musúne J]í proto věnovat pozornost př1 zpěvu pÍsnÍ,neboť
núževýraznýn způsoberr ovlivnit jeJicb charakter. U pomalých,
tá}rlých písní/typu Dievča, ěo robíš/usilujene o nax1má1ně
pIynulou vazbu tónů, všeehny slablky vys}ovujeme dlouze, tóny
na.sazuJeme měkce. PÍsně .poch'od'ové a taneění lBeskyde, Beskyde
nebo Já nee}rcÍ žád'néhol wžaďuJí naprotÍ torau vazbu polostaccatovou, s menšín ó1 většíndůrazem, podLe toho, jedná-}i sa
o těžkou nebo letrkou dobu. U pÍsnív rychleJšímtenpu s krat*
šíni rytnic!ďnÍ hod'notam1 /např. Ealana i*a/ nemusíne věnovat
vazbě tónů žádnou pozorrnost, zpí áne dekl,amaěnún způeobcn, tzn.
že vycházíne z přirozeného rytÍaického spád.u řeěi"
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Při volbě vazby tónů vycházíne vždy z charakteru písně a řídíme se zásadou, Že jeiÍ přednes nusí oůsobit přirozeně.
a prakticky vyzkoušejte hlasová cvlčení,
Útoty:
- 1.Připravte
kteiá tuoou žaměřena na nácvik pěveckého legata a tenuta.
2.Yyhredejte v učelnicíchpísně, v nicbž ge objevuje
lágatová uazba tónů" Yytvořte'soeciální evičenína
JeJr osvo"'i€Íl1.
písně z'hledlska pěveeké vazby
1.ÁnáLyzujtě nás1edujícÍ
tónů. Zvo}ený způsob interpretaee prakticky vyzkoušejte; Zahrajte Bi, muzikanti
Škube;te' kravičky

Spi, Janíčku,sPi

Ho1ka modrooká
Na tý }ouce zelený ./pochocová var1anta/
Kd'es, holubiěko, 1ítaIa
lvlěla Jsem holoubka

2.2.4.9 Zvétšováníhlasového rozsahu
Péčeo zvětšovánÍ hlasgvého rozsahu předevšín sněrem vzhůru by měla prolínat celou pěveckou výchovou" Yšeehna výše Llvedená cvičení,zarněřená na otvÍrání úst, rra, náevlk hlavovéb'o tó_
Bllr rněkkého nasazenÍ él" vázání tónů, provádíme nejprve ve střední poloze. Jejich následnou transpozlcí nahoru a dolů př1spíváme zároveň 1 k zvětšování h1asového rozsahu.
sa$ozřeJně zvětšování rozsahu stanovit za hlavní cí} určitébocviěení. Potom si zvolíne pro směr vzhůru Y%€stupně sestupné cviěení rozkladové, pro směr d'o}ů sestupné cv1ěení postupové nebo rozkladové:
Můžemes1

-'i

ě

tato cvičeníjsou vhodná proto, áe negetrvávají v krajní poloz'Ql nýbrž 8e jí jen dotkaou'
Celkový rozsab každéhocviěení, tJ. vzdá}enost mezJ- nejb1ubšÍm
tónen mod,elu v nejnlžšítónině a nejvyššímtónem v nejvyššÍtónině, mnsíme přizpůsobit sltuaci vé třÍdě. Zaéíaáne vžd'y ve

ctřednÍ poloze, model transponujene do }<rajnÍ poloby a zase se
vrátÍne zpět.
Útoryl 1.Proveňte prakticky hlasové cviěení, v něnž 8e zaněřítc na zvětšování h1asového rozsahu.
2'Připrawte si a praktlcky realizuJte jednu'Jednotku
-nnlnut/,
pevóóie výcr'ovy' /roaezp?vání v děIee-cea
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5

v
na několika mode1ecb procvičíteněkteré z vyše
^ÍŽ
uveciených
zásad správného d'ýchání, .,á"á"á"i-á tvoření
tónů
7.2.4.'l 0 Vokalizace. Vyrovnávání vokálů
PŤt výslowtosti voká1ů musíne dbát o jejich spj.sormé Zá*
barvení. Často ge totl.ž setkáváme s výraznými kra.jovými odcbylkami - 1' pražskéa střeciočeskéoblasti je to před'evšíra
pří}iš šírokávýsIovrrost voká1ů e, 1.' Péčeo eoigovnou výslov*
noet nenÍ přirozeně orvořadým úkolem zpěvu, ale předavšÍn ja*
zykové výcb.oqr a konečně každéřečovékomunikace s dětni. }Íejdůlež1tějšíje při ton vzor učitele, jellož řeěový projev musí
být pro dětl příkladem jasné, ku}tivované a spisovné výslovňY.

nosti.
Př1 zpěvu usi1ujeroe z h}ediska výslowrostl o tzv. ryrovnávání voká1ů, tzn. o zachování stejného r:ěveckého tónu bez
ohledu na to, na který vokál tón tvoříme, přÍčemžvšak musÍ
zůstat za'cltován' charakter každéhovokálu. Všechny vokály by
něly být tvořeny př1 co moŽná největšín a jednotnén prostoru
v ústeeh, kterého se snažÍmedosáhnout tÍm, že př1 stŤídríní
vokálů něníňe tvar úst co nejméně. Yšechny vokály přlzpůsobuJene oválnénu tvaru, který ústa zaujímajípřl výslovnost1 vokálu o"

Cv1ěení na lrjrrovnávánÍ vokátů provád'íne ,,a

slabiky,

vhodná

slo-

Y&l slovní spojení ěi eelá říkad}a, v nÍchždocházj k častému
střÍdánÍ vokálů. Zpíváae na jed'nom tónu ve střednÍ h}asové polozel využÍváme říkadlovýclr rrelodlclých obratů 1 nelodlÍ osVojovanýc}r pÍsní.lYoká1y v textu zachováme, soublásky Ba zaéátku s1ab1k nahradíne sonorkanl./
na ne

nÍ ne

ni

ma
lnu mO ma

oo
mo

me

mu Tg náne zluu
ltlu PřtJde nalroriu
nl Tu ona leží

na na ne no ne ne ne na

Úxoty: 1"Yryt1ořte P{Tll pěveckých cvlčenízaněřených na vJrroYnávání vokálů. Žvolte- vhod'né kombinace siov, rryhievbodná říkadla. K nelod1zac.i použtJte'běžných
$qjtc
řikadlových neIodlckých obratů.
2.Rrocvlěte vyrovnávání vokálú na l-idovýeh písnícb.
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2.2.4.11 Výslovnost koneových souhlásek
Koaěí-li v písni ťráze zavřenou slabikou /na konci slabí_
ky je souhláska/l je třeba tuto souhlásku výraaně vys}ov1t a
při ko}ektiwrínn zpěvu navíc zajistlt, abý ji všictrni vyslovi-

li

souěasně.

Na nácvik zřetelné

a jednotné výo}ovnosti koneových

SoE-

hlášek nnůženrevytvoŤit speeiální artiku}aění cvj.ěení. Fřipra*
víme sÍ řadu s}ov koněících stejnou souhláskou lnapř. p - dub,
zub, kup, šup, tep, l*p/' t?čiteJ. před'nese jedno slovo, Žáci po
ném jako ozvěna opakují. Cviěení rytmÍzujeme v trrěitén taktu
/v našenn případě ve dyoudobém, souhl4sku vys}ovíme na drub'ou
doorr/, běhenn ce1ého cvičenízachováme pravidelnou pulzaci.
Zvláštnípozornost je třeba věnovat v koncovém postavenÍ
nás}edrrj ícínosouhláskán :
Sykavky nusíme vyslovit ostře

a krátce. iNapř. v třídobém tak_
tu rytmizujeme slova nesešn vezeš, }epÍš,elePíš,pálíš apod./
Soub'lásky m' n musíme zakončit nikoli uzavřenÍm ústníclut 5ny

přís}ušnou překážkou /u m sevřenÍm rtů, u R zvedrrutím přední
ěásti jazyka/, ale naopak krátkým a ostrým proraženÍn této překážky" Jedině tak bude koncová eouhláska ve sborovén proved'ení
srozutrtite}ná. /s]"ova typu kámen, pramen, honem, kolen vys}ovujeme př1 artÍkulaěnÍm cvÍěeníjako trojslabiěná, koneové SoBh}ásky vyslovíne zněLe. /
Ve slabikách typu můj, tvůJ' háj apod. je sIabikotv.ornou hláskou samohláska, koncové j vyslovÍnre krátce na úplný závér slabiky . /zpéváci populátní hud.by chápou někdy Jako s].abÍkotTof_
nou souhlásku j a zpívají jÍ v této pozici na dlouhých tlnecb
dLouze ',/ Obdobně je v dvoJh1ásce ou slablkotvornou n1áíou o'
h].ásku u vyslovÍme jako. sauhiásku na závěr slab1tqy a lrrátce"
/ u rrěxterých zpěváktl tomu byvá opět naopak/.
PřL aBě,vu písníaaiistíse je{notnou výslovnqst souhlásek
na konci fráze jasným' srozulnitelnýn gestem" Y každénJednot}ivén případě sÍ musíne uvědonit, na kterou dobu dotyěnor:" son_
hlásku vyslovíne, a' na tuto dobu ukážeme dÍlěÍ /resp. úplný/
aívět. Např. v pÍsni černéoěi vyslovírne koncové t první Íráae
na drllh,ou d'obu, na tutéždobu tedy ukážepe dílěí závěr:
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Cerné oči, jděte spát

Stejnýn způsobem, tedy na druhou dobu, uxážeme výslovnost koncovéhopatveslovech štěp a med v závěru písně Nie nedbám:

nic

nedbám, jen :r'dyž

pod

okny štěp.
4ám
jsou dobrá, jsou s]-aciká,
j sou j a i<ó meri .
Y písničceZinnÍ vyslovíne koncové eh ve s1ovech sních a sníh'
na třetÍ dobu, závěr teiy ukážeme téá na třetí d'obu:

taky by tě přešel smích
do bytu ti pada1 sníh
Zvýšenou pozornost musÍme věnovat koncovým souhláskárn hlavně
u
ponalých písní,a to především tehdy, nás}edují-li po d'louhých
tónech nebo jsou_li to souhlásky zvukově
ýrazné /zvláště sykavky/' jej1chž nejed'notná výslormost působízvláš{ rušívě.
U písnív rychlém tempu, přlpadá-li navíc závěreěná slao1ka na
krátký tón, se sjednocení výslovnost1 koncových souhlásek nevěnujene. /Např. v pÍsni Uřa]. bučka zazpíviáme poslední slabiku
krátce a Ýýslovnost hlásky š ukazovat nebud'ene. JeJí umÍstění
n1 drubou dobu v taktu by nepůsob11o přlrozeaě./

tuli náš'má panenkordva krejcary na janěaryrtult máš groš.
Přirozenost by měla být hlawrÍm kr1térlem přÍ našen rgz}rodová-

nÍo jakýn způsobenn koncovou souhlásku vys}ovi.t.
Úxoty: 1-ScstaYte a praktÍeky prorred'te artj.ku1ační cvÍčenÍzaněřePá na výslovacst Éoneových soubiá;;k. řvtvořte řa_
s19_v se šte;nou Í s"
souhlás9v
kou. -Y jedné sěrtl cvlěení
"iridá;iči
ňutné";-ř;;";+ou
áact'ořái-*tájňř
Je
rozněr, tj. poěet slabik a ž něho vyp1ýva;icí-rrúáe[ni
J ť_ú
netrum.
2.&oze&erte z bledíska výsJ-ovností koncovýcb souhlásek
některé z. následujícÍcir písnÍ:
Pod našínokýnĚem
-

čty't koně

vá--ávore
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Písniěka o vrabci
Zahrajte mir muzikanti

Kytka masožravá
ttbtta nodrooká
já pojedu přes ten }es
Beskydeo
^'ž)

BeskYde

Páela husy pode
červený šáteět<u

civorem

oko}o I'rýdku

Ten chlurnecký zámek
Písniěka pro maninku
číto husiěky
A irdepa ste šický
a
;1ozhodněie, na kter-é souhlásky dět1 upozorníle,praktéž
xterě-iěáý'uxáz"te svým gesteá. Rea}ižujte

ticky.
}.U následujících pÍsnípronys1ete výs1ovnost
dvojhláský- ou! Ach sy4ku' synku
0ko1o TŤeboně

koncové
'

2.2.+.12 Dělení slov na slabiky

Dětení slov na slabiky při zpěvu neodpovídá často etymologii s}ova a pravopisné normě. Při zpěvu se řídírge zásadcun
Že všechny slabiky chápern'e jako ote'rřené, t j. ukoněené samohláskou. Pokud' Je na konci s}abiky souhláska, př|řazujeme ji
na zaéátek násled'újícíslan1ky, a to 1v případě' Že se jedná
o dvě různá s}ova. Např. slovo písnÍěka rozdělíne podle pra_
vopisné norny pís-niě-ka, pod1e pěveekých zásad však pí-snlěka.

Toto pravidlo však uplatňujene pouze u detšÍchnotových
hod'notn v ostatních případech vys}ovujerae zcela přirozeně jako v m}uvené řeěi a dělení s1ov na slabiky si vůbec nevšÍrnáme.
Např. v písnÍNa tom pražskémmostě se bude uvedená zásada tý-

kat pouze s1ov mo_stě, ťo-StC.

VýJlnku představují souhlásky m, n' 1: I písni Áž já budu velká rozd'ělíne slova velká a selka ve shodě s pravop1sen ve}-ká,
sel-ka. /poaonně téždělÍne s1ova typu ten-to, tan-hLe./
Zvýšenou pozornost musíne dě1ení slov na sIabiky věnovat teb-'
dy, obJeví_l! se v inkrininovanén nÍstě sykavka. Potom Je bezpodmíneěně nutné nauělt dět1 vys1ov|t sykavku na poslední
chvíli, jLž jako souěást následující slaoiky. Nejednotná výslowtost působív kolektlvu velml ruš1vě'
Úxot: Ánalyzujte následující písně z hledlska dělení glov na
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s1abiky: Ve něstě i ve vrlkoií
Pásla ovečky
Koulelo se, koulel-o

Na tý }ouce zeLený
0ko1o lrýdku
1(rásna, krásna
Sedemdesiat sui<ien rnala
PÍsničkapro naminku
ČÍto husiěky
Vytypujte místa, kterym budete při nácvi}tu vénovat z totrótó hlediska pozornobt,. h'aktióky vyzkoušejte.

2.2.4.11 Yý_slovnost souhláskových skupin
ZákladnÍni požadavky, rteré kiaeieme na spnávnou výslovnost při řeči i při zněvu, je spÍsorrnost a srozul3itelnost. Péěe o správnou výslovnost nrusí lrolínat ce1ým vycbovně vzdělávacín procesem ve ško}e, ved1e toho však na ni nůžemezarrěřit
epeciální artÍkulačnÍc''ričení,provád'ěná v rámbi jazykové nebo

mysli ocistraňovánÍ jednot1ivých
případůdětské pat1avosti, s kterou se v nižšíchtřícách zák]_adní ško}y ještě poměrně často setkáváne a která pa.tří do
péčelogopedů, ale cvičenípružnosti a obratnosti mluv1del:
RecituJeme poloh1asem text písně vo}ným spádem řeči. Přeháníme
přl torr artiku}aění pohyby rnluvidel.
Deklamujenne polohlasen nebo na jed'non tónu text písně /v pravíde}ných rytnÍckých hodnotáeh nebo v rytrnu písně/.
Rytmlzujene v pravidelných hocinotácb říkad1a. ÁrtikulačnÍnáročnost stupňujeme tírr, že postupné enižujeme počet přízvuků
ýe veršl' a zrychlujeme tenpo
hud'ební výchovy. Nenágre zďe na

Sedí Aněa na lavici,
na klíně ná kob.outa,
na koho to slovo padne )
ten lnusí jÍt do kouta.
Nejprve střídáne jednu těžkou dobu proti jedné lehké /Sedí Anča nq lavicÍ/, potorr jednu těžkou proti třem lebkýn /Seaí Áněa na LavicÍ/ a nakonec ve velmi rycblén tenpu můžemeuraístÍt
hlavní přízvuk jen na začátek kaŽdébo verše.
Tento typ cviěení je vetlce vřrodný ke konbinaci s cvj.ěeaími
dechovým1, konkrétně k nácviku prodlužovánÍ výdechové iáze.
K cv1čenípružnosti mluvidel můžemepoužíti jazykolany:
Pokopete-Ii mi, to po}e ěi nepokopete-lÍ mi to pole?
sysei se syslicÍ sósedli se ve vysokén sadě'

- 'lL

:.

je nezi lomenÍcerni ta nejlorreniccvatějšÍ
Strýc šusta sušíšvestky.
Osuš si šosy.
Pan iiaplan v kapli plakal.
t{aleju-li já oleje nebo nenaleju_11 Já oleje?
Nao}ej1jete-li mi ty koleje či-nenaorejujeie-li mi ty
koJ.e je?
R;íi"ióraa Bo}ťa hrá]- Vladinnír }"""o".1/
Při spisovné výs1ovnost1 souh}ásko'iycrr skupÍ-n vyslovujene
v zásadě všeehny souhlásky, jen v některých situacích rrůžeciojít ke zjednodušenÍ. PředevšÍ& je třeba' všinnout si těchto konNaše lomenlce
lomenice.

krétnÍchpřípadů:
Sou}rlásku n v pozL.ci před zad'opatrovými k, g ./maminka, man8o/
rryslovujene v její zariopatrové variantě.
Dvě stejné souhlásky uvni.tř slova splývajÍ v souhlásku jedinou
/měkitý, rozzlobit 8€r leccos/, v některýeh přípaciech v7slovíne
,l

tuto souhlásku prodlouŽeně /panna, vyšší,od'dech/.
Dvě stejaé sou}rlásky však nesplývajÍ na rozhraní s1ov složených /pů1letý/ a také na rozbranÍ dvou různých s1ov itaa něl,
ltdyž še}, před domem/.
Nevynecb,ává se j na začátku slova ljdu, iménol, s lyjinkou tvarů slovesa být /Jsen, jsl, jsne, jste, jsou/, u n1chž i sp1sov_
ná výslovnost připouštípodobu bez počáteěnín'o j.
Přt zpěvu s dětskýn kolektivem by měla plati.t zásad,a, že
věnujeme problenatice výslormostl pozornost tehd'y, jeatllŽe se
setkáne s chybou. Poton j1 sarnozřejně opravírne. Nebud'eme však
zbyteěně poukazovat na obtížnější
nÍsta, pokud' je ďěti yy.slovují sDrávně.
Úicoty; 1.Sestavte a v kolektivu provedte sérli několika cvičenÍ na zdokonalování pružnostL mluvLd'el.
2
.následujíóí-písně z hledlgka výs}ovnosti
"Analyzujte
solLb.Iáskovýeh skupin:'jtědrej veěer nastal
třl dívěiny
Dú valaši, dú
Jgště dnes
Písniěka pro

1/ Bobgtou sbÍrku jazykolanů nalegaete
dranat j.cké výchóry. Praha 1976.
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rnanlnku

in Disnan, M.:

Reeeptář

1:

2.3 R ? z v o j

intcnačních

dovednoŠtÍ
iŤoetudujte kapitolu !.okálně intonačnÍčinnosti a jejici:'
ťunkce v huciebním rozvoj1 dítěte ,/sed}át<, F.! Didaktika
liv na
1. stupni Zš, gtT. 154 - i7B/.
1. Y;lsvět1ete rgzdí1 mezi pojmy-voká].nÍ imitace,
-voká]nÍ intonaeer 1 /

. -vokální improvizace.

2. Popište psychieké procesy' ke kterým doehází u lntonujícíbo 1edince.2/

3. objasněte pocistatu toná].nÍch
lete se nad jejich vztahen k
4, Prostudujte oodrobně ořehled
načnÍcbmetod'" osvojte si iej

intonačnÍcb'metod a zaÍnys_
netodám Íntervalovým"
našich 1 zahraničnjch intc_

ich základní orrncioy /zejnréna aetody Čeňitovy, lýskovy, i]anielCIvy a Kodályho,/ a
posučte ,'ie jieh vyuŽite]-nost
současnéhudebně v;ichovné
.!Í

praxi. )/

Naěe hudební výchova dosud' nerná jed'notně stanoven s;lstén
rozvoje intonačnÍchdoved'ností a sluchové ana'Lýzy. B.oasah a
obsah uěební 1átky je vymezen rámcově osnovani, volba rnetody
je však záLežLtostÍ učlteIe. V současnéd'obě je na školách
/pokud se intonace vůbec rea1izu je/ nejvÍce rozšířena metoda
opěrnýeh písnÍLadis}ava Daniel^4/, a to zejména v souvÍstros*
ti se zakládanými školami s rozšířenouhudebnÍ výchoYou.

1/ Je třeba s1. uvěd'omj.t, že intonace je maohovýznanový pojem.
l'atinské intonare známenalo oůvoan8 udavat ton, zaznít,
předzpěvovat. V souČasnosi1 š" ;;Jň" Íntonace
i,o"zi"á-L*lména v těchto významech;
1 n v hudbě jako - mqtoda nácviku písně
lapěv z not/,
_ záit}adní prvek ňudební_řeči'
spoiá"ý
8 no}ybem meIodie a způsobem a-s!ráv_
ností tvořenÍ tónů,
_ technÍcké Vypracováni hud'ebnÍho nástroje za úěelem Jeho nejdokonateJšího Žvu_

ku,
hudebně

estetická kategorie /nejmenšÍ

a obsahově saňostatná ůast
z. ve fonetice i?T9 výškové_rozoíiy've zvukovén projevu.
2/ B]-Íževíz např. seárax'
b:: Psycholoeickě ;;íaši;;síi'loxát_
nr i&tonace. Estetická výchova19'72/1, ě.?, str. 17, - 17'l .
,/ YLz téžKolář, '{.l rntonáce a s1ůchbiá řyóno*.-Čá;i teore_
tieká.
výra_z,ově

hudební mvšlenkv/.

Praha í 9ao.
4/ Daniel, }r.: Zazpívejme si a not. Praba 1963,
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jednotně po_
V Jib.onoravskén kraji pracuje pak většina učite}ů
jenŽ prcgresÍv6}e intonaěního systému Q1dřÍcha Dolanského'/,
tvořivých
ně zdůrazňuje vzájemnou vazbu intonačnícha irud'ebně
který resčlnností.Sedlákova Didaktika podává nástin postu'ou, dovecincspektuje požad'avky osnov v oblasti rozvoje intonačních
tí a využ.ívá osvěděenýeh prvků jiných intonačníchmetod /str'
zyaii|- i76!. .ie na učitelL senén, aby z variabi}ity mcŽncs+'í
jeden z rLejúčin_
li1 vyhovujícízpůsob a dgceni} intonaci jako
nějších prostředků rozvoje dětské hudebnosti'

2.1.1 PřÍpravné stadiurn

ohled.en na skuteěnost, že d'o prvních tříd
věnovat nřed
ké procento hudebně nerozvinutých d'ětí, je tŤeba

pŤicházÍ ve}_

s

forvlastnÍn rczvojem lntonačníehdovedncstí zvýšenou oozornost

hudebního slu_
mování zái<ladních hudcbních schopnostÍ /zeJména
a pěvecchu, tonálního eítění, hud,ebnÍ pamětl a představivosti/

kýcir dovedností-

Úxoty:

1

aeuspokojivého hudebníhc
.Prostudujte .kapitolu !říiiny pařáóřy
a"huciebně opoŽdě_
rozvoje dětí a P";;; ;-i,4ii"
Hv na
F.l
,rý'i-á-"-ž'iřy ""aáný*i /s"\1.áx.t'á"t SDidaxtika
hu_
nevyrovnaným
1.stupni ZS, stt.-žb'ž_'bza/
pro
Hv
^
příruěka
a"tii,il'^iýíIj"ň-7ňoáiř' J. :' Metodická

-óvilení k rozvoji zákLad1.roěníkzákladníško}y.Prahaiga+,.it..29-7a/.
v
."*i"iri-!i"iéň
2.B,ea}lzujte
Didakti'
řóp"""ý v Sed'lákově
ních hudebníeh ";i'ó;";ti uv8a^ourie
jitost
těcltto
spo
sl
ce i.";;'"Til'-r6ďl í7z.
hudebnosti'
i.oi"xtivní prověrce
p'o:!Ť*ků /pohyb '
"
í^'ř;;E;tizaénicň"oi8ěrrí-s-ůxory
využii
5 . Fromyslete
Dro dí'
oů'asňování
hra na nástroj, "i"iioiý YJ.ňl ntl š"""ýsxv tónů
a vyště abstraktnÍcb ;;;;ů;"týil;jí.í;;
kovébo pobybu ne}odie'

2.1.? Vlastní intonaění výcvik
tehdy'
Soustavný rozvoj intonačnÍchdovednosíítze započít
jsou-11 žáci' schoprti3
tónů;
- orientovat ge sluchově v zákLadních vlastnostech
- poanat sněr melodické}ro pohybu;

1/ Dolangký' 0.3
!olanský'

1 .- 2
:tl'fií"i_n|lii .i33''Brno
:I9énÍ\:
il3Í3'iáj
'i-.:í.;;8ňik,
197B'
1976'

'l

980.

s.-ň7ítníx'
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-razLišit

ukonóenost a neukoněenost melodie;
-reagovat na mlnotoná}nÍ tón ve známé nrelodij.;
-pěveci<y reprociukovat zahraný nebo zazpívaný tón, ovojici tó_
nů a kratiěké melodické úryvky;
-zazpívat relativně čistě jednoduchou dětskou píseň v maién
tónovém rozsahu tercie až sexty v jednotné hlasové poloze
pro ce1ou třÍdu.

Intonace je uvědomělá člnnost, založená na aktivnÍ účasti
zrakového, s}uchového ! notorick-ého anaiyzátcru a výrazném za'
pojení m-všlenkových operací. Yyžaduje promyšlený systérn 1ogických metodických kroků' seřazených Drogresívně od nejsnazšÍch
úkolů.Jakýko}l spěcb a nedoetatečnéprocvičeníněkterého z al_
gor:tnů se negativně r:rojeví na da}šínrozvoji j.ntonačníchdoved'ností. Iroblematiku nostunných kroků ;e třeba vidět ze dvou
hledisek:
1. etapy ludebně psyeirického oroceru nři intcnaci:
_ příjen hudebních inťormací, jejich uchovánÍ v pamětÍ'
- vznlk konkrétníchhudebních před'stav;
- abstrakce tónových vztahů, jejich pojmenování /vaník Lntonačnícirpojrnů/;
- osvojení grafických znaků lnotového pÍsma/;
- anaLýza notového záz;1amu melodie /tónina, tóninový k}Íč,
počátečnítón, pojmenování not/;
- uvědonění si jednot}ivých intonačníchpojnů /vztah jednot_
iivých tónů k základnímu tónu nebo strukturá}nÍ vazby
v melodii _ stupnicové chody, tónický kvÍntakord, tercio_
vé postupy apod./;
- qlbavení před'stavy výšek jednotlivých tónů roelodie /za
pornoc1 různýcb opor, Jež si dítě osvojilo vlastní hudeb_
ní zkušeností/l
- h}asová realizace představ;
- s]'ucb'ová kontrola správnosti lntonace i
2. zapoi.clvání novýeh prvků do soustaw osvojen.ých intonaěních
dp_vpdnost{,/rozšiřovánÍ tónového operačníhoprostoru o. dal_
ší stupně, poznávání nových intonaěních poJrnů/. Sedtá}c1 /
1./InrSedlák,

str.185-6.

F. aj.: Didaktika Hv na 2. stupni zs. Praha
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1984'

d'oporuěuje zachovávat některé obecné zásady:
_ vychod'iskern Je vždy živá hudba, tj. např. kon'krétní1ido_
vá píseň nebo její úryvek, kterou žácL dobře unoěji repro-

-

-

-

dnkovat, Z ní vyčIenímepotřebný intonačnímode1;
modei zapíšenev notopise na tabuli, seznámíne žáky se
jmény not /eventuáIně solnizačních s1aoík nebo ěÍse1 tonáInÍch stupňů/;
v rámci ncde}u procvióíme tonáIní a výškovévztahy. Yyu'
žijeme přitom různých intonaěních opor /napŤ. Dro oroevř
čenítonálních vztahrl maěarskou ťonogestiku Z"Kodályho,
pro upevnění výškových vztahů je vhodná |lprstová osnova||
Františka lýska apod.i i
po procvičenítransponujeme intonaění vazby z C dur do
jiných tónin;
rozvoj j.ntonačníchdoveoností spojujenne vždy se sluc}iovou ana]-ýzaa, jež působíjako kontro}a kvalJ.ty uoevněnýc}r
intonaěních gpojů;
intonaci nechápene ja}to izolovanou činnost, ale spoJuje_
nile ji s rozvojem harnonického cítění, nástrojovou hrou a
pěveckou

z.3,2.1

inprovizací.

YymezenÍ tónového operaění}ro prostoru

Základnrm předpokladem systenatiěnosti v rozvojl intonačnÍcb' doved'ností je přesné vyrnezení tónového okruhu, v němž pracujene, a dodrženízásaďy, že ho nerozšÍřímedříve o da1šíprvkyn dokud se v něn dítě nenauěí bezpečně orientovat. Tím rozuníme nejen dovednost Žáka zpívat podle not, a1e téŽ v rárrci
oovojenýeh toruílně výškových vztahů innprovizovat, vytvořené

a zapsat v notách /vLz kapitolu 2.r,+/.
Operačníprostor bývá obvykle vymezen jako tónový nateriá1 úseku stupnlce, obraniěený spodnío a hornín tónen výehozího rnod'elu /písně nebo JeJÍho ríryvkul, případně jako vazba
nezL Jednot1lvýnt tonálnÍní stupn! /např. 5;-7.stupeň, 5.-6.
nnelodi.e analyzovat

5

"-3. stupeň apod./.

souěasné l'ntonaěaí netody nabízejídvojí možnost v ogYoJování a rozšířováaítónových okruhů.
Pod v}ivem Orťfovy školy a KodáIybo nnetody se i v našich

-?6-

promítl postr]p od dornj-i3.ntv ke 1" st
a přes koioyrátkové melodie k tónlce, vhod'ný zeJména pro !_áky hudebně rné_
ně rozvínuté.
Charakteru našeho tonálního cítění i melodice většíny1idových
osnoÝ'ách

písnÍvšakvíeevyhovujepostupzaLoženýnazd@

kého -cent:a

a rozšiřování tónového prostoru od tóniky nahoru"

Uveáme přehled jednotlivýcb. aTetodici<ých kroků a ukázky

písní/nebo jejich částí/vhodných k vyvození tónového DToS-

to"u.i I
I. Rozšiřování operaěního projtoru- z iónického eentTa
1 . třítónový prostor /1 ,, 2., 5. stupeň v our/
}ia1í, be}í
Vyletě1 řro}oubek
I'ta11ěká su
čerěan je háječek
2. čtyřtónový prostor
L,ítaJ.a sj. laštověnka

lítala si laštověnka,
Písniěka o vrabci
t

Usnul vrabec za

t
4ž se ona nebeozeně

1Íta].a ,

týkala.

Doliny, doliny
Doliny'doli.ny rcoŽe

komÍnern

je pod nimi

studená vodÍčkateěÍe doIu nimj..
3. pětttónový prostor

Sedí liška pod
n,*

SedÍ

liška
pod

duben
+Q4

t

pÍštalku na píš{alkua na
pÍská
dubeno ., a buben,
n4

1l SrovneJ: Sedlák, F. aJ. l Didaktika
kaha 1984r stt. 184- 97.
1
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Hv na

buben

2. stupnj.

tříská"
ZŠ.

Koěka Leze dolů

Kočka Leze

d

o1r1,

rnnouKa t

mňouká, že

t,

na střeše fouká,

vítr

4. šestitónový prostor

++
ťouká.

KocKa Leze r!'írou

Kočka Leze pes oknem,
círouo
Moja mamka nÍečo ná

neznokn€m.
Des oknem, nebude-}i
pršet
n

do sena' do sena.
liloja manka - nlečo má,
schovala to
nj.eco mat
), osmitónový prostor
'.4

Jeoen,

<iva

třj.

+

Jeden, čtyři, Pětršest, devět, zavřete si
dva,

tři'

vleze vám

cha}oupeěku'

sedm, osm'

tam

mcdvěd.

V šírgmpo1i

Yytetě}a holublěka ze skály

V šírompo1i kto je še1nna '
hruška stojí, ten sa
boj

Kurucká vojna

í.

kurickí, .t_rytg!..í'5":}95É,kuruckrí,
Ja pojden nq tú vojnušaot
iěku, šabl lěku, ša,b1 ičku' šabl ič ku.
t
oŘ
ši;řipáš"ň""--1"iý
II. Rozšiřování operaěního prostoru od doni.nanty
1. spoj 5.-1. stupeň
Ked'

_

Í{oupy' houpy
}Ioupy, houpy, koěka

""ř*}in

kotata se
,
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Že

hněvala'

jim taky

nedala.

Šlatišxa
Šlatišxa
2"

spoj

ztxatlia

po ledu,

5 .-

6.-5.-3.

Kl].C

aÍ, ho 1iška
kci o ho má,
nehled á.

ho

KdO

cd nedu,

má,

stupeň

ZLatá brána
ZLatá brána zLatýn K'l.lcem

Kdo
odernčená o

otevřená,

scoj ir./-6.-i.-7.-1,
u vel.varv
Ó Ve1vary,
4.

ó

slupen

Velvary, kde jsou mó

spoj /5.-6.7-5 .-i .-2.-

Dej Bůh štěstítomu

mu

sejde,

nebo

tuhle ten.

tolary.

Posvícení
domu

spoJ 5,-5.-5.- 4.-3.-/.-1

Prší,prší

hlava

stupeň

1,

Koleda

R

do nÍ vejde, ač je to ten,

.

o..

stupeň

Prší,prší,

TO

je il-até to je zlatá
posvlcenl,

kamrkoníčky'Pojedeme
se
na luka,
leje, pojedeme,
Jen
6. spoj /5,/-8. ' 7 .- 5.-5 .- 4.- 3,-2.-'l . stupeň
A raože byd pisar

neděle.

ukačfiď '
zakuká.

A može byt
L z teba,
pisar treba
Žadna těžka
RozšÍřenína osroitónový prostor 1ze pnovést téžjako
v předcbozím postupu suěrem nahoru /aapŤ. Yyletě1a holubiěka/'.

7. častýn intonaěnín jeven jsou písně v tzv. 1onené tónině
/t3. v tónovém prostoťu spodn í E .- 5 ' stupcň/
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Já

Já

nám koně

mám

koně, to jsou
vraný koně p

koně
lttÍ.

;idyž já
j im ciám

oni skáčou

ovsa,

hopsa.

sÍ /nqbo naučte se/ výše uvedené pÍsněrvhod'né k vyvození tóno..'ého operačníhoprostoru. ZpÍvejte
je: -na text a doprovodenr nástroje;
rra názvy tónti ltransponujte- je do tónin C, D' Eg,
E, F dur/i
slabiky nebo na čÍslatonálních
"
3?-#iTizaění
t'Drsto-

Úi<oty: 1.Zopakujte

-il_;e;řy tónů za

souěasného ukazovánÍ na
vé notové osnově'';
-na solmizačníslabiky za souěasné}ro použltíKo_
dályho fonogestiky.
2.Yyhlede;te další"oÍsně"vhodnék vyvození jednotlivých
intonačníchokrub'ů a nauěte se je. Cvičte se Y jejich
notovém zápLsu

z v}astní představy.

2.3.2"2 Vytváření lntonačníehpojmů
JiŽ jsne uvedli, Že intonace je vysoce racionální uvědoraě1á činnost, která vyžaduje úěast myšlenkových operací" jako
je analýza, syntéza, rozli"šování, abstrakce a zobecňování.
Yýsledkem těchto nyšlenkových procesů jsou vytvořené Íntonač_
ní PoJnyl tJ. sloven zpředmětněné a ozmaéenétonálně výškové

vztahy v nelodiÍ. Před'stavuJí vyabstrahované a zobeeněné vzta}ry tónů v ráucl tonality /napŤ. úryvky stupnica, !5 a jeho obněny, me].odÍcké intervaly apod'./, které dítěti urnožňuJ í na gákladě analýzy notového zápisu vybavlt si správné představy toná1ně výškových vztahů. rntonaění pojmy se utvářejí za pomo_
c1 konkrétnÍhudební zkušenosti žáka, tzn. zpěvern znárrých pís_
nÍo nápěvků nebo melodiclqych mode1ů, jež obsahují Žádané vazby. Jejich analýzou, pojnenovrínín, opětovnou uvědomě}ou 1nto_
nací, transpozicí do jiqých tóuln i následnou sluehovou ana1ý_
zou se tyto vazby upevňuJí, vyděluJí z me]-odického celku, oproštujíod' konkrétního textu, rytrnu apod. a stávaJÍ se tak
postupně Íntonaěníu pojnen.
l,lezi nejdůležitějšÍintonaěnÍ pojmy řadírne diatonlcké postupy
nďroru i dolů se zaŤazenílu opakoYanýcb tónů, tercl_ové .poetupy,
tónický kv1ntaťord a jeho obněny /eventuálně obraty/, nástapy
jednotiivých stupňů a melod'ické interval.y.
,l
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I

Hácvik d'iatonicxýcrrlostupů, tj. vzestupnýeh
či sestunných ú_
ryvků stupnice bývá obvykle.prvnÍm
krokem v rozvoji intonačnÍch d'ovedností. rntonaci úr3rvkůstupnicových
vinuté tonální cítěnídítěteo jeho orientaee řad umožňuj e rOz,ve výškovémprá_
běhu me}odie a cítění 'l . stupně jako
nejdůJ.ežitějšíhotónu tó_
nÍny' Jak uvádÍ Danie].l diatonické postupy
Jsou nejčastěJšín
p:rvkem výstavby melodi..í
našich lidových pÍsní./prrurizne ,2%
intervalů Je sekunda, 18/o orirra 19Íl, te"*ie
,
1"1% n".**. a vět_
ší melodické skoky,/ zv].ádnutí diatonÍckých,postupů'
ve vjrrn€ae_
nérn tónovém prostoru tedy umožňuje
d'ítětÍ záby intonovat z nci
prvnÍ písně. NejvětšÍÍntonačnjpotÍže
se
cÍ půltónových vztahů lnezt 3- a 4- st'upněmotljevují při intona_
a spodnín. 7. a .1 .
stupněn v dur,/, nebo{ řada dětÍ v nižšícrr
ročníejchmá nedos_
tateěně vyvinutou citlivost'pro výšku tónu.
činj často orob}ény téžněkolikeré opakováníZe stejnýeh <1ůvod'rl
téhožtónu /kle_
sánÍ v intonaci./.
pětitónový prostor
stupnicový chod

dÍatonÍckéríryvky
lnožnérůgná LonÉinace./

v ceiém prostoru
.o.

opakované tóny a

procviěení půltónového vztahu /3. & st.
4.
/

€

Ťáfi-tg"L}; stupni

/upevňovánÍ je}ro

cítění jako

aákIacinÍho

é-_r-_í.__--lf,
přÍménávraty k 1. s}upn{
íRo.žngroadělit třÍdu na dvě skup1_
intonuJe stupni"cový postupo diuhá-opakuje
lY,
dedna
uáxí"a"*
ton.

/

e. lercÍovépoeiupy
K rycbJ-eJšÍ e3i"ntac1, v,durové tónině,
zejnéna pak k LntonacL
tcná}njch vazeb nezi
jšrEÍstupni /2.- 4. , 4.-6.2 5'-?.u
2. spodní 7. stupeň,/ .vedle
s]-oužÍterciové postupy V různých t6no_
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výc}r Drostorech'

čtyřtónový prostor
pilky
a/ nácvik poloocí nápěvku lUŽ ty

d'oŤezaly /

{.

b/ nácvik irnitací
c/ nácvik intonacÍ

Íntonace s,předsta_
diatonický intonaění ióiáiiý'i
tóňv /./
nod'e} /východisko/
oětii;ónový prostor /1 "5

'

stupeň/

šestÍ-tónový prostor /spodní
sedmitónový prostor /spo0ní
a

výs1edný
model

i.-r.
1t

7.-6.

stupeň/

stupeň/

stupeň/

osnitónový prostor
.4.

desctitónový prostor lspodní

7.-z.

stuoeň v da1šÍoktávé/

upevňovat neJen v intona_
TercLové diatonické postupy je třeba
jako metodj'cké
Cir aLe téŽ např. přr rrrasovi výchově /sLouŽí
tvořivé ěinnostl ŽáRt /ryimodely vhod'né pro transpozic1/, v
vyhledávání vhodného textu/
mLzacd rnodelů v rrlzných takteeh,
g,pod.

3. Tónický kvintakord
,

.,T;;:"rupeň

a jebo

neloqcs

obněny

jako nravní tóny v tóníně":::::."-::::iních

lntonaění
::ffi ;:il;-'ntonaěnícrr aovedností.. Něktcré
strukturu'

;;;;.-c";xoo"l

považuj í t5

za celistvou

-82-

metody

záklaďní intonačnÍpojen aafixovaný ve vědomí dítěte; jiné
/napŤ. Danielova/ atomizují11> na vo1né nástupy 1., 3. a 5.
stupně. Představu tónického kvintakordu si dítě nej1éoe zaf i'::uje ponocí nápěvků, tJ" charakterÍstickych nočátkůlidových
písní, které v sobě daný vztah obsahují.

BěŽí liška k Táboru

0včác1, čtveráci

+Ť

l"lysliveček skoro vstává Ti z}osejnštímuzikanti
PŤi změně pořadÍ jednotlivýeh stuonů T5 vznÍknou tzv. melociic
ké obměny. Jejich podobu lze nej1épe vyjácřit vzorcem A i{'ď.

-

á

€9

K snazšÍrru rrybavení'těchto obměn

mohou

opět pos1ouž1t některé

nápěvky:

v

zahrad'ě na

Jede, jede

hrušce Měla jsem holoubka Loučenírloučení
á.

f,

panáěek

poštovský

Jede, jede

Pásla Kačenička

častým Íntonačnímjevem je téŽ rozšÍřenýtónický kvintakord' do
oktávy /l .- r. - 5 ._ 8. stupeň/:
+

Já do lesa nepojedu Utíkej, Káěo
A}ou'alouo zahrajte

Nestůjt e , nládenc

1

rnně

Melodické obměny T5 nelze zaměňovat s jeho obraty. Ty slce nejsou intonačnímučiven na 1. stupni Zš, přesto by uě1tel něl
jejich intonacÍ bezpečně ovládat:

tónic}ry sextaksrd

fl6/

7,a

vodoun za vodičkou tráva neroste'enem za

Já

mán

za vodou,
t6nický kvartsextakord it6L/

T
tl"

Za

+

svou v rloud'nici
panenku.

Vo1né nástupy

vod'ú

Rožnovské hodiny sÍnutně

bijú

jerinotlivých stupňů

volné nástupy považujene:
poěáteění tón nelodie nebo jejÍ ťtáze po pauze;
tón v me]-odii, který s předchozÍm tónem tvoří interval většÍnež tercÍe.

Instruktivní me1odie:
-rT

I1I.

VI.

J.J-.

v

,;.t
- r. Iv.

i/rl

.

kob}ematiku voIných nástupů lze řešit několikerým způsobem:
a/ oporou o dlatonickou stupnicovgu řad'u lpomocné tóny žáci
fázL nácviku intonují, později si je jen oředstavují/;
*)t:a

,-?

rr"

b/ oporou

o

nástupul;

rr"
fY.
III.
vI.
nyšlenétóny T5 /nejbližšÍ1ntonovanému volnému

.ri

V nácvikové fázi upevňujeune intonaění ěistotu vedlejších
stupňů intonací a pozděj5. představou rozvodtl do t5 nebo jeho obněn"
6,

6€

vr.

rv.
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c/ ponocí soustavy

tzv.

písní,t j. dítěti d'obře známýeh písníza'čínajících
příslušnýnstupněm /víz tonátrni
písňová metoda l,. Danieia./. PÍsně je třeba děti s předsti_
hen dobře nauěit. Y násieciujíeím přehieciu uváriíne v notopise pouze

opěrnýc}r

méně zr.ár.é pÍsně:

1. stupeň Ovčácí'Ftá

maměnka

apod.

cosi

máo Kočka Leze dírou

2. stupeň DÍvča,ciívča
,+,1

--s

{
DÍvča,dívča,iaštovička, a e ščeŤ"a
a Ůz'- €p'Ť'a nné
vída1 sem ia od malíčka,
koléba}i,
slubovali.

3.

stupeň

4.

stupeň

Maličká sol Jede, jede pcštovský panáček, Eeskyde, Beskyde, ?od našÍmokýnkern apcd.
Všeci ludé rravja /ořípadně 0čiý černéoěi,

Ondráš apod./

Všeci ludé ej,že su

ejnže je

5.

to Je zlaté posvícenÍ,Skákal

pravja,

6

"

stupeň
stupeň

R"ybiěka maliěká,

kšÍ, pršÍapod.

P€B,

ve}vary, Aelr, nenj tii, není, Nejsi, rrejsi,
jak jsí se dělala aooci

Ó

U,J

jsou
t

spodní
stuneň
?P '3

Dobře

7.

nle

ejrbarva
do mých }íček kupo.laná"

ma}ovaná,

Dobře

*

mé

olary

.

ied jsemrhodoval jsemrmiloval
pil jsem, hezké děvče jsem

je tÍ, Janku, Koukej, koukej,

Yašku

-r4

L

je tirJanku,
zánku, druzí ořúrsejú, v chtádktl.
v ]"uhaě oŤském
a ty sedíš

stupeň

a

Pásla sen Já husku v lege

_95

mňa za teba
já Že ju vlěek Poěkajrvlčku, doma
ju'
zb1jú.
mi
neodnese. neber
ř res€t
8. stupeň Ráda, tád'a, Bůj ztatej }ionzíěku, ZaJíčekběŽi,
Holal apod.
Bud'e zLga, bud'e mráz, lia našen dvoře, 'l hdepa
spodni 5.
stupen
ste šický apod.
Intonace instruktivní melodie pomocí opěrnýeh písníl

Pásla

son
husku

ír.

vI.

'r3

III

.

v. tr. ry.

71r1r .

+a

+a

Ovčáei Yšeci }udé
Dobře je ti
Posvícení
d/ intervaio\rou metodou Jež vyŽaduje jLž znaóný stupeň abs_
'
trakce tonálně výškovýeh vzta}rů. s náav-v intervalů se žáaL
setKávaj í až na 2. stupni ZŠ.Přesta Lze některé prvky
/zeiména v souvislosti s používanýrnináoévky/ uplatnit i
v niŽšíchroěnÍcíc}r'
Interva}y Lze např. vyvodit zpěvern d"iatonické řady s návra'
ten k 1. stupnl:
l)ívča

++

Ó Yelvary l1a}ičká

at

prima sekunda

.Oa -

tercie

stl

1

.

.řa

kvarta kvinta sexta septima oktáva

fu'ždýuěitetbysinnělv},tvoř1tazapafiatovatv}astnísoB.
stavu nápěvků, jejichž pornocí usnadní oěten'/i sobě/ intg_
naci neiodických interva].ů. UvádÍrne přÍklady náoěvků pro
intervalv- zák}adní:
cl.sta Drr-na
velká sekunaa stoupaj ící
klesaj ící
stoupaj ÍcÍ
ve}ká tercie
klesaj ícÍ

ěÍstá kvarta

ělstá kvlnta

Ten chlurnecký
Koěka

zéa.eix

leze d'írou /1.-z.st,/

Dívěa, dívěa /z.- l ,sŤ. /
ověáci, ětveráci /l .-, "st. /
Proě jsi k nám neprišel
/5 ,- 3. st. 'v mo1l/

ícÍ $a našcn dvoře /spoa .í.'l-st./
černéoěí ,/1 ._ spod .|,st./
kJ.esa j ící
stoupaj

stoupající Loučení,1ouěení /1 .-5 .st. /
kJ.esaj ící Nec}rod k nán, syneěku /5 .' 1 .l
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ícÍ U panského dvora lspod.5._
3. st./
klesaj ící ó vetvary /pŤes spoj 6 .-5.3.-1. st./
velká septima etoupa j íc í Kdybys byl, Jeníěku /pŤes
spoj 1.-8.-7.st./
kleeaj ící v pÍsníeh se nevyskytuJe
čistá oktáva stoupaj ící Kdybys by1, Jeníěku /1 .- 8.st./
kJ.esaj Ící Alou, a1ou, zahrajte mi
/ořes spo.i 8.-5 .-J.-1.st. i
Nápěvky pro nejěastěji se vyskytujícíodvozené intervalv;
nalá sekund'a stoupající Dobře ji ti, Janku /spod.7._
Ye1ká sexta

stoupaj

1

malá

tercie

nalá sexta

.st.

f

k}esajÍcÍ B'áda, rácia, můJ zlatej Iíon_
zíčku/a.-7.st./
stoupající Jede, jede poštovský panáěek /3 .- 5 .s:-. / nebo
otvor že BÍ, noja mi1á
ll .- 1. st. v naLL/
klesajícÍ KalanaJka /5.-r.st. / nebo
KolÍne, KoLíne /přes spoj
,.-2.-1.st. v molf/

stoupaJícíSnutné časy nastávajú ,/spod.

klesajícíi;;i;"l;JJ:1íu"" uno;
8.-

5

.-3.st./

nalá scptina stoupaJícíCbovejte mě, ná

mat1ěko

/
klesající ÁJ-ou, alou, zabrajte mi
/přes spoj 8.-5 .-5.-1,-2.st./
/spod .5 .-

J4

+-l_r
í
Ten chlu.

urecký

a

Kočka leze

.ta

DÍvěa

a
0věáe1

-g?_

4

, st.

JA
Proě

.a

Jsl

k nam

+

Na našem dvoře

u

ě"4

ě.5

+* $

.l

černé oě1 L:oučenír1ouěení Nechoá k nám,
synečkurneehoč

Yelvary

panského

dvora

xa
V.v
a

Lou,

'
Jeníčku

m.2

alou,
zahraJte

Ráda,
m5.

m"3

;'4
ráda Dobře je

tn.3

írí

Utvor že mL,
mo

Kdybys byl

Kdybys byl

-ltrtf

Janku

m.1

m.6

!}

Kalanajka Kolíne,
Smutné časý
Kolíne
nástávaJ

ja mitá

a.7

.4-S

ú

m.7

t-l

Tráva neroste ctoou;te *Jn- 'nrJ,ralou,
pěkně zveeela
má natiěko
zahrajte nni
Intonace ÍnstruktLvní melod'i.e lntervalovou netodou;
.a

v2
Útoty:

l-tL-fl

tt-_tL

v6 v2 v2 é,.4 v2

rL__-Jf---_Jt-_lr

?.,
"l

é.4 é,5 é.7 m.2 ó.4

m,2

Intonuf,te d'urové stupn1ce
_ Jednoblasně na vokáJ.y, so1mizaci, názvy tónů;
- Jako *voj.- nebo trojhJ.aeý kánon /posunuto vždy o
dva t óny/ l
- v paralelníu terciovén pohybu i
-v protÍpobybu apod.
lrrixraay'víb xotář, J.: Intonace a sluchová výchova
I.dí1. baha í980, gtr. 5-6/.
2.Na záklaaě výchozí písně vyqezte /na úseku stupnice
v cclých aotáeh/ operačnítónový prostol. Zapište na
tabull a vytvářeJte ukazovánín varÍanty etupňicovýcb
1

"
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chodů. Uvědorněie zaŤačtei opa.kované tóny. Jntonu;te
na solmizaci a současnér.oinou rukou pouái1te Flodályovy fonogestii<3r.

3.Spojte intonaci gqrové ř;ady s přÍnými návraty k 1.
stupni s názvy příslušn1íchinterva1ů'.
4.0s'rójte si ínoóeiy
postupu v rrizných tóno- tercióvýci:
prostorech.
jté
rntonu
nq soJ-mizacÍ i ;iréna
Yýeu
Transnonoj}e
jE do-dalšÍch -r,ónÍn
''oi.
5 .Ye v-r'"nnezeném tónovém Drostoru kombínt*'jte diatonické
Dosltrpy.
- řaciy s teriovými
b.Jntonujte
obměny t5. Fokuste se v]'hledat ca}šívhodné
nápěvky" Cbněny.í*!onujte od různých tónů /pŤícedně
stejnou obměnu Ťetezovitě za sebou/.
i.Z? pomoci nápěvků intonujte rozšířený]Ť5do oktávy a
obraty-Ť5. '
. .
8.Y šestitónovém
a osrnitónovém
prostoru intonujte pod1e
vlastní}ro \1'RazovánÍ kombinace diat onických pósli:pů,
terciovych c]:'oců a tónického kvintakordu.
9.Yyt'rořte a cigbře si osvojte'vlastní 'scusiavu ooěrnýeh
písní"i'íeznáte_1i dobře ňísne, zaóinající .red'lá jšÍmi
stupni' d'oučte se je.
1o.Pronyslete Si,
v praxi řešit pro"nle:rrat1ku
volných nástupů^Jak-budete
'i
tónicltý kvintakord v lÍtlovolnétónině a in' 1.Zahrajte
tonujte zvo}enou metodou v různérnpořadí volné nástusti,ipňů. Procvičuj1e nejprve v jedné
Py jednoriivých
tónÍně'
později s častou zuěnou ióniny.
12.Pornocí uvedených nápěvků Íntonujte vzěstupné i sestup_
né intervaly. Neznáte_].i některóu', z poňccňýcn pisni,-'
vyhledejte ji a doučte s€ jl" Intervály intonujte oběma směry od jednoho tónu, lozeiějÍ oci rízných tónů.
Správgost Íntonace kontroiů,]te_ňomocí nástroje.
13.Přoveáte Íntonačniana'Lýza i:sgňřéň;-ňt;*;áín o jed_
not'}ivýcb' ročnících1.stupně ZŠ.Sledirjte zejmónai
-tqninu a tonalltu,
-tónovy prostor
_

počáteěnÍtón
se intonačnÍvazby.
----vyskytující
Yýsledky uspořádejte do přehiedáýeh
tabr.llek.
1{.Ánalyzujte osnovy_ť,v z hiediska -požadavkůna rozvo,i
Íntonaěníeh dovednostÍ v jednotlivýeh ročnÍcích'ziskanó poznatky -pÚrovnejte š předchá}ejícÍ uou,iý"óo-pi"_
*

ňovéhó materiáiu * oyánáai*'pišne, ř{;řé í"ó
ročníkuosvojovat intonaěnÍ ňetodóu.
"

d'aném

2.3.2,5 Základy intonace v mol]'
K Íntonacív nollovýcb tórrinách obvykle přistupujene až
po zÍskání zák]-adních dovedaostÍ v tóni*í:h durovýcb' Přestože výskyt ruo}J'ovýeb píenív našen folk}órú je poněrně níaký
t_
ÍilanÍel'ťrvád'Ícca 19{ v písníchčeskýcb' a 10Í v písníchmorav_
1/ Daniel, Í,.3 Kapitoly z metociky Hv"
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o]'omoue 1984,

str.47.

to

ť

:i

řada durová,
To je řada nollová,
curový trojzvuk.
mollový troJuvuk.
do e ml ťa do mi so mÍ do do re mu fa
do mu so mu do
so la so
oo lu so
opěrná pÍsen pro vo].ný nástup mo}lového 6" stupně:
Jě

J.

AaV

Á choč ja chudobnej

A

choě ja

maceri dzivočka.

chudobnej

lercÍovépostupy se

chočkomu

Ťa ja neotvor1rn vratočica.

zapojenÍrn 6. stupně:

PřÍklad lntonačnÍhocvičenív šestitónovén prosLoru:
Intonaění učivo v mollovýcb tónÍnách 1ge rozšířit ještě o
spod'nÍ 7. stupeň /t3. citlÍvý tón _ zvýšený sedný stupeň v harmonÍeké mol]./ a spodní 5. stupeň:
Běži voda, běži

3ěži voda rbéŽL, Fo

kamenÍch šusti,
alrazaL mně muj milyrže mne už opusti.""
Což so rnně , Bá mílá
5

Což se nlně'má mllánhezká zďáš...

Příklad lntonačnÍbocv1ěenÍ s využ1tí&spoďního ?. a 5.st.3

-:

i

při rozšiŤovánítónového prostoru do E. stupně je prob}ematický zejnoéna 7' stupeň /nezvýšený v aiolské mol} a zvýšený v har_
nonické a r.nelodÍcké mot}/, dále nak zvýšený 6. stupeň v rnelo_
dicrté mol1.
hotože by toto intonačni uč1vo vyžadova}o s}-oŽÍtějšít*oretic_
ký výklad, spokojíme se na 1 "stupni ZŠs intonaeí ooěrné kos-

try

1

"-3 "-5._

Hr'nčÍa

$.stupeň.

'

sténá

-t

H*čía sténá lněpr širý
Týtiem, tánorn /2

týrrom

,

.

i

ťr:žze

tánon, na nna pozeral-a

Úi<olyl 1.Cbd'obně jalio při opakavání intonačnjch dovedností
v duro."'é-tónini zopakujte ši, ořípadně doplňte vaše
dovednost1 v tónině noílové/viz úxoty 1._11. v kapi-

tole 2"3.?,?/.
?,'áiistěte početnost zastoupení mollovýeh pÍsnív meto_
ďickýeh materiá].ech pro 1.*4"ročníkZŠ.
5"ánalyzujte tyto písně n íntonačníhoiiledlska a porov_
nejte Jejic}r obtíŽnost s požad'avky osnov"

?.3.2'4 Něktcré metodické zásady při zpěvtl' pod}e. not
1. Je třeba rozllšovat dvě ob]"asti íntonaěníakt1víty;
-sgustavný rozvoj intonaěnÍch dovedností, jenž je nezbyt_

2"

nou podmínkou osvojgvání písně intonačnÍmetod'ou;
*Lntonacj. jako metodu nácvj.ku písně, která je závÍs}á na
rozvinutycb Ínt onaěních doveďnostgch.
Je zřejnén ře tyto dvě ob].asti jsou navzájem propojelly" /Íntonačníd'oved'nastí se fornnujÍ na zák}adě oevojení konkrétnÍ
huúebníakušenostÍa měly by opět bezproetředně vyústit do
intonačníhonácviku techn1cky příruěřenýeh pÍsní./
Podgtata přípravných intonačnícb'evlěení k osvojované písni
je zaehyeena v kapitole 2.4.5, vlastní metod'a intonačního
nácviku pak v kapitole 2.4.8"
IntonacÍ by mě3.a vřdy předcháeet ana}ýaa notového zápisu
a h}ed'lska t6niny, tonalíty, počátečnÍhotónu, tonálních

93-

I

vztabů apod.
5, PŤed každýn intonaěnÍro cvičenírr'ud'áváme péveeky nebo instru_
nnentálně tóninový klíě, tJ. t5 příslušnétóniny, a zkontro_
lujene správnost intonace nočátečníhotónu intonované me}o_
ciie.
+. Intonovaaý tón si nejprve představíme, potom ho teprve xea_
}izujeme hlasem. lrotože tento proces je zpoěátku zd}ouha_
vý, intonu'jerne cvičeníbez rytmu a v pomal'én tempu'
Správnost před'stav kontroluJe uěite}" IýrůžepouŽít í nástro_
ja, avšai< p}atí zde zásad'a , Že ne jprve zazní intonovaný tóa,
potcn teprve jebo kontrola na nástroj!" Pro rozvoj harmonic'
kéřro cítění je vhod'né, pod'kládá-li učitel kontrolované tóny

přísliišnými harrnonickými íunkcemi"
6. Teprve po u ískáníjistoty a pohotovosti ve vybavování into_
naěních vazeb je rnožnépřid'at rytmus e zrychlit tempo'
2

"7.1. 5lucirová

ar:al.ýza

Prost'ud'ujte kapitolu Záktady sluchové anaLýzy /Sediák' P' !
Didaktika Hv na 1 "st . Zs, str. 176 - 178/ a Sluchová aaaLýza a
intonaění dlktáty jako nedí1ná sloŽka rozvoje hudebnosti dítěte
/sed}ák, l.. aj.3 Didaktika Hv na 2.st. Zš, gtr. 179. 183/"
ZaméŤte se na trto problénny:
1. Y jakérr vatahu je gluchová anaLýza k 1ntonaci?
2, Které druby hudebnícb díktátůznáte a co je jejich podsta'
tou?
3. Popište metodický postup při analýze melodie '

Sluchová anaLýza jako postup, přj- němž subjekt identiťikujL zná'
Je znějící nebo pouze představovanou melodii a graf,icky
zorňuje, tvoří s rozvojem intonačnÍchdoved'nostÍ souvztažný pro_
Cés. Pr'ůběh intonace a analýzy í'á sice opaěný charakter'avšak

obě ělnnostl si vytvářej í vzájenné podnínky Dro gvou existencJ',
nebo{ rozvíjeJí budební paně{, představivost a nyš}enkové ope_
race. Slucbová anaLýza Je kontro}ou správnostl vytvořenýcb tonálně výškových představ a naopak uvědomě].é operace s melodlc_
kýn1 vztahy, fornované v Íntonaci, umožňujíslucb'ovou ana1ýzu'
Proto dbárne vždy důsledně na to, aby sluchová analýza probíhala v ráoci vyěIeněného tónovébo prostoru a osvojenýeh intonaě_
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ních postupú.
Přjklad.' analý za v pětitónovém prostcru. ďuro.ré tonalíty.

!ředváděný nodel;

Fostup: 1. Předvedení mod'elu /v pomalén ternpu, bez rytmu,/;
r\
1t
0pětovné předvedení mode]-u za současnéhoukazovánj

směru pohybu melodj-e rui<ou v orogtoru.
?
Zpěv mode}u na neutráiní slabiku.
4. Znovuuveciení do róniny tónickýn kvÍntakordem, urče_
ní tóniny a jejího předznanenání a. soolečná ana}ý_
?,a noěátečníhotónu metodie.
Pomalá hra nocielu a samostatné grafické znázornění
jerinotlivých tonáinÍch 'rztahů. Zd'e je možnéměnit
ťormy činnosti - oc graťickéhozáznamu pohybu me1o_
d'ie vodorovnýrni čárkami, ukazování v T]rostoru' použitÍ pomůcek, jako je např" fonogestika nebo prsto-

vá notová osnova, ukazování číseltonálnÍch stupňů
na prstech pc grafický záznam průběhu melodie čÍsly
tonálních stupňů, počátečnínipísmeny so]-nrj.začních
slabik nebo přÍmo notopj.sem.
6. Opakované pŤedvecení rnelodle a sanostatná kontrola

zápisu. /Tj obtížnějších
meloaiÍ je třeba mod'el ně-

kolikrát zopakovat./

7. Společná kontrola zápisu zpěvem na jména not,
mizaění slabiky nebo čÍslatonálních stupňů a

so].qvhod-

nocení anaJ.ýzy.
U kontrolnÍeb diktátů tato soo}ečná kontrola odpa-

dá.

je zřejrné, že sluchovou anaLýzu využíváne nejen ve spojení s intonaění aktivÍtou, ale réžzejnéna v ěinnostech rytrnic*
kých a poslechových, kde bývá zaměřena na další v;ýzazové. pros*

tředky /průběb dynarniky, tempa, agogiky, hlasovéb'o obsazení,
iastrunentace, fornálnÍch zákonitostí apod. /.

Út<olyl 1.R-calÍz:il: ve skupině výše rrved'ený netodlcký postup
_ při sluchové analýze.
2.Připravte
si intoLaění modely v různýeh tóninách a
rozličných tónových prostoreóh. Realizujte je ve sku-
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pině jako různéťormy diktátu_ukazorracího,
-

písemného,

Dodržujte }ogickou pos}ouon"";nn!Ť:tÍtřý"n krolrů.

2,1.4 Spojení intonaěních a

budebně tvořÍvých projevů

Y současné}rud'ebrrí pedagogice se stále častě;li obievuje
nyšlenkan Že jedním a nejúčinnějšíchpr.ostředků soustavného
rozvoje žákovy hudebuosti je vzájernná vazba 1ntonačnícha hudebně tvořivých činností.V sepětÍ těehto čj-nnostíje třeba

vidět dvojí vazbu;
_

-

konpienentárnÍ vztah obou aktivit,
vání, posi}ování a ov1ivňovánÍ;

jeJich

vnájemné dop}ňo_

progresÍvní účinkyjejlch íntegrace na rozvoj žákovy hudeb_

i.
tilavnÍ přínos vokální intonace pro dětskou hudební t";ořiyost
spatřujene Ý posí1eníuvěd'omělé man|pulace s hudebními představani. lovednost1 zÍskanév intonaei vyubívá dítě nejen při
nost

sluchové analýze rnelodického mode].u .lvLz př'edchozí kapitolu/,
a}e téŽ při analýae a zápisu vlastní vytvořené melodj.e. Dítě'
které si Íntonačněosvoji}o daný tónový prostor, Je schopno
při J.nprovizacL vědomě používatprvky tohoto prostoItl' dříve
osvojené intonačníFojný, vytvářet jejich varianty, zač]'eňovat
je do nových souvÍsIostÍ apod. Improvizačníčinnost se tak stává prostředken v}astního r'ohnnatání'' tonálně výškovýcb vztahů,
oprot1 intonaci však poskytuje dítětÍ urěitou mÍru svobody a
možaost experimentace . !,atímco intonaee vyžadrr je přesnost a
respektovánÍ }ogických algoritraů, tvořivá čÍnnostje plná na_
pětí, }iledánÍ a ověřovánÍ, jeJí průběh a výs1edek ne1ze nikdy
do detailu p}ně předvíd'at.
Metodicky Lze postupovat dvgjín- způsobernl
- od' rozvoje intonaěních dovedností k tvořivýqr prejevům v o_
evojenén tónovém prostorui
_ od' nelodické improvizace v zadanén' tónovén prostoru k JeJínu zápisu a následné intonacíV obou způsobech sepětí tvořtvých a lntonaěních ěÍnností lge
vyělenit několik logieiqrch kroků /aLgorLtm&/'
-
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I. Fostup od intonace k tvořivosti
1 . Rozvo j 1atonačníchdovedností v

d'aném tónovén

prostoru

vLz kapiiolu 2 .3 .2 /
- prvotní orientace žáka v tónovén prostoru pomocí znánýeT"
pÍsnínebo říkade1, zápis písně na tabuli;
- uvědomění si tcnálně výškovýc}r vzt.a]nŮ^ za nomoci or:tj.cké
a motorické spCIry lapěv pÍsně podle ulrazování v notopíse,
ana1ýza průběhu melod'ického pohybu, anázqtnění fonogestikou, prstovou notovou ostlovou, oohybem ruky v p.rCIstoru,
grafickými prvky apod./;
- intonace písně bez ponocné optické a motorické opor;r /na
názvy not, číslatonálnÍch stupňů, so}nizačnÍslabík'v-l;
- vyčJ-eněnÍtónového prostoru /v ee]-ých notách rra stupnico_
vé řarj.ěln procviěenÍ záklacnÍch íntonačnÍchvar.iant pocile
učite].ova ukazcvání. /Yyeha"zíue z melociie písněl Pogt.ůpn€
zařazujene poile obtížnostijednot}ivé intonačníprob}é_

/

nyl '

2. Spojeeí se e1uchovou analýzou
3. intonace nelodíckých variant, ukazovaných v tónovénn orostoru žáky rDbáme na ukončenízák].adnÍm tónen" /
tónový prostor r'lelodíckévarianty

+

- Yýběr

5. oále

ne

jzdařiIe jší variant3r, jeJÍ aáznaín v notopise, např'

žáct postuuovat

dvěma způsoby;
a/-rytmiuace meloci.e Ve d.vcu_ nebo tŤÍdobérrntairtu;
mob'ou

-výběr nejzdaři}ejší rytmizace, jeJí zápls na tabuJ.l;
nebo

agT

-Ýyhledání vhodného textu;
dvoudobý iakt,
na saních
:o'"u:T".
Konvalinka voňavá apod.
třícobý takt; Dnes je zíman taje sníb
Y kuchyni se peče chléb anod.
b/_ pod}oženímelodie textem /stejný počet slabik a nat/;

Já

mán

rád bělostný sníh

Dneska nec}rci do školy apod.
-Yyvozeaí rytnu deklamaeí

t1!r*1
r*t {*l
4' Já
*,
'Dneska
mán rád bělostný snji:"
nechci do ško1y.
-zápis konečnéhorytmicko-melodÍckého tva.ru na tabuli;
{

Já

rád bělostný sníi:'. Dneska nechei do školy.
II. Postup od tvořivosti k intonaci.
Je-}i dítě soustavně rozvíjeno v oblasti intonaěních do_
vedností, je možnéiiž od prvního ročnÍkuvyžad'ovat, aby se osvojené intonačnínod'ely objevovaly i v jeho improvizacích. Ťo
p1atí obecně pro kteroukoli ťormu melodické tvořivosti a který.
ko}i tónový prostor.
Proto iíž první tvoŤivé hry /jrra na ozvěnu, otázku a odpověčo
melodj'zace s}ov, přísloví, dokončování hudeL:nÍho nápaduo eIe_
mán

mentární rytmicko-nelodické doprovody, prvky práce s hud'ebnÍ
ťormou apod./ ge provádějÍ na postupně osvojovaných lntonaěních
vazbách /např. Postup 5.-3., 5.-6.-5.-1., 5.-6.-5.-3.-1. st.
apod. YIz kapitolu 2.5.2,1/ s rozšiřovaným tóaovýn prostcreut
je zároveň zaručen progres i jednot}ivým fornán hudebnÍ tvořÍ-

vostí.

Po osvojenÍ eleuentárních hudebně tvořlvých d'oved'ností je možné
využítaapř. nás1edující postup, při něnž vzniká jíž,ucelenější
hudební útvar:
1. háce s textem. t{ožno použÍtznáurého řÍkadla. Vytvářejí-1í
děti text samy, je třeba je motÍvovat a nechat experimento-
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2.

vat, Poradit v nesnázích a provést závěreěnou korekci tex_
tu. s ohledem na následnou rytmizaci usilujeme o tO, aby
Ž?,ei. tvoř'ili verše s jednoduchou rytnrickou výstavbou.
výběr nejzdařilejšího textu, jeho zápis na tabuli /kažaý
verš na jeden řádek,

vynechárne

místo pro zápLs

me}odi-e a

rytmu/.
1. Rytroická d'eklamace' r:rěení ne jpřirozenějšího taktu a rytmické struktury, zápis na tabuli /na jed'nu linkuf.
4. Me1odj-zace ve vyě1eněném tónovén prostoru s přÍh}édnutím
k zákonitostem forrnální výstavby ir"lién' sepětÍ předvětí

a závětí/.

5, Zpěv qltvořené me].od1e se souěasnoa anaLýzo[ jejích prvkrl
/ukazování v orostoru' na notové osnově, fonogest1kou
apod..

/

6. výběr nejzdařilejší varianty a jeJí záois do notové osnoVý.

Kontrola správnosti zápisu voká1ní intonacÍ.
Propracování interpretace vytvořené pÍsně po stránce výrazové ./dyna-uika, tenpo, nástrojový doprovod' apod ./.1 /
Uktízka výsledného popěvku, v.r'tvořeného podle výše uved'eného
netodického postupu:
Maminky dnes

svátek mají, s náni si tu

t-..'t
zazpt vaJ 1.

i

My

jin diíne kytÍčkurCo rostla na sluníěku.

I

Text má podobu ětyřveršÍ ee sdruženýnn rýnen, zrytnizován byl
ve 2/4 taktu. Melodizace proběbla v osmitónovém prostoru.
Po formální striince je výsledný tvar nalou písňovou formou
dvoudÍlnou /a-b/ bez nárrratu, přiěená kažó.á z obou ěástÍ sestává ze symetrlckébo před'větÍ a závětÍ.

1/ Btj.žšípodrobnostl jednottivýcb algoritnů ln: Váňová,
Pěvecká tvořÍvogt na zákLadnÍ škole. Praha 1 984l $tť.
60 - 69.
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H"

l

Úxotyl

.Y;rtvářejte melod'ické valianty v jecinot}ivých..tónovýeh
prostorěch s přÍhiédnutímk osvojeným j-ntonačním
prvxůrn. Dbe jtb na je jich ukončenost základním i5nenr"
intonujte ná solraižaěi a měňte tóniny.
2"Zvolené naelodické varianty
_ zrytmizujte a vyh}ede jte r< nin vhooný text ;
-nejprve pod}oŽte 1ibovo1nýrn /nebo tématicky zaměřenýv,/ texten a ootom zrytmizujte.
3.}lelodizujte l,adova tiíi<ad]-a v intonačnímprostoru
oBYojovanén v prvnín ročníkulvía osnrrvy/'
4.liíkaálo Fouke j, íouke j větříčkulnebo kterékoli jiné/
melo{izujte ve dvojhlase nebc trojhlase na
- tónech durového a mollového }<vintat<ordu;
- v nentatoníce.
5.Ye *.áj*ř"-ň-t3ňá"y"i' orostorech /tónický kv1ntakoro'
a pentátbnIka/ improvÍzujte v konnbinaci několika říqůoriribeŤ/v:'a kapitolu 2.'5.2'/.
kaáe}
6.Pokuste'rícehlasý
se o sámdstatnou koncozici vlastní písně na
ténna.rtoěníobdobí" Zaenovejte výše uved'ený postqp.
Ztyrmizovaný text zme}odizujte narrř" v iomené toni_
ně' /spoeir.í ,.- 5. stuipeňl' za óouŽÍtí stupnicoyych cho-
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dů, oLměn tónickéhc_kvj-ntakórciu a vo}ného nástupu
spodního 5. stupně. Zapište v notopise a určete fcrmu vytvořené písně
7.Urěete harmonický půdoryg qltvořené melodie. komyslete jejÍ obohacenÍ o dalšÍhlasy
ai voká1ní /tioový dvojhlas, třetí irlas na zák1adních harnnoniekých funkcích, polyfonnÍ prvky
apod " Yi,z kapitolu 2.5.2/
b/ instrumentárňí
,/klavírníči houslová sty}iza8 . Pr om1r -Í!, 3 "5" ?íl*3a. fi iÍ'3Í'ÍiíÍ';il:Í,,3f;
:- ;:*$ {;, n ho ztvárnění.
9.PÍseň se nauěte interpretovat zpaměti. !o vokálníbo
\Ííceh].asua 1nstrumentá}ního doprovocu zapcjte své
kolegy.
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