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Metodické poznámky  
k zavádění písně – skladby
Nová píseň - skladba

•pečlivá volba písně nebo skladby podle věku, zkušenosti, obsahové přiměřenosti a 
způsobu zavádění (noty x paměť)

• předzpívání a nebo předehrání celé vybrané skladby, troufneme-li si, a pokud to 
délka či situace umožňuje

• předzpívání prvního úseku a jeho několikeré opakování s plénem, vč. opravy. jed-
ná-li se o intonačně nebo technicky těžké spoje

• předzpívání druhého úseku a opětovné opakování

• spojení s prvním úsekem 

• analogické pokračování s další dvojicí úseků a jejich propojení s již naučeným1 

• důkladné zažití zařazením např. flétnové hry, rytmického doprovodu na tělo, 
rytmickou recitací textu, zvláště u jinojazyčných písní, které umožní neúmorné 
mnohačetné opakování vedoucí k plnému a bezpečnému zažití - ukotvení2

• závěrečné finální přezpívání či přehrání v cílové tónině (u písně) a živějším tempu

• v případě úspěšného a rychlého zavedení možné zařadit výzvu pro „sólisty“, kteří 
by dokázali s předpokladem úspěšností provést skladbu před celým auditoriem – 
z většiny aktérů se stanou posluchači, pro sólisty je to jistá forma odměny3

Již zavedená nebo obecně známá píseň - skladba
• volba základního tónů – tóniny (zazpívejte tento tón, nalaďte si tento tón) – zde 

platí stejnou měrou pozn. 1

• jasné určení tempa  - na prvním tónu zazpíváme výrazně rytmicky „začínáme 
právě teď“ či „připravte se zpíváme (hrajeme)“, tuto formuli můžeme ještě doplnit 
tleskáním základních dob

• podle výsledné podoby prvního přezpívání – přehrání - zařadit ještě opakování či 
opravu nejistých úseků, opakování má však už jen omezenou četnost

1) V případě písně s větším tónovým rozsahem volíme zpočátku raději nižší tóninu a teprve 
na závěr přezpíváme v originální tónině, abychom během učení neunavili hlasivky. Je to také 
možnost nenásilného (nenápadného) rozezpívání
Podobně tempově začínáme výrazně nižším, než finálním tempem skladby (slimáci – slepičky 
– zajíčci – gepardi etc.)
2) Zde vždy pozor na míru, co vydrží motivovaný učitel, nemusí cítit stejně žáci – hrozí umo-
ření – zpruzení a následná negace projevující se např. karikováním nebo ztrátou pozornosti
3) Zde pozor na nadužívání stále stejných talentovaných dětí, které se posléze mohou stát tím-
to upřednostňováním v očích publika - třídy „šplhouny“ a snaha má opačný efekt; vyvarovat 
se sólového výstupu u pubertálních dětí



7

CPAA 068/2019

• v každém dalším opakování se musí nutně objevit jasně definovaný záměr ke 
zlepšení – např. výrazový, tempový nebo dynamický požadavek, výslovnost   
textu nebo vsunutí nějakého aranžérského záměru4

Vícehlasá píseň – skladba (nekánonického charakteru)
• zavedení prvního hlasu jako u jednohlasé písně

• 2 hlas připojujeme teprve když je bezpečně zažit první hlas a jsme si jisti – např. 
ze zpěvu kánonů – že se zvolená skupina 2. hlasu (zpravidla hlubší hlasy) dokáže 
v odlišném hlasu udržet (nepřipojuje se intuitivně k hlasu prvnímu)

• 2. hlas zavádíme a cvičíme pokud možno i se zpěváky (hráči) 1. hlasu, protože 
v odděleném nácviku se 1. hlas nudí a „zlobí“ (děti i dospělí).5  Snad s výjimkou 
lidového dvojhlasu (melodicky i rytmicky paralelně s 1 hlasem vedený 2. hlas - 
zpravidla v terciích) vyžaduje druhý hlas schopnost alespoň omezené znalosti 
notového zápisu.6 

• nácvik druhého hlasu, který bývá někdy nepříliš melodický a hůře zapamatovatel-
ným, podpoříme současným hraním na nástroje a věnujeme se mu s pečlivostí a 
vytrvalostí

• první společné znění obou hlasů vedeme vždy ve velmi mírném tempu s pod-
porou jednoho nástroje v každém hlase a pokud možno s harmonickou oporou 
některého akordického nástroje7

• teprve po alespoň průměrném výsledku se odhodláme k dalšímu postupu tempo-
vému, dynamickému či výrazovému

• vyplácí se pro poměrnou náročnost rozfázovat nácvik vícehlasu do více dnů, až 
jsou předchozí hlasy skutečně dobře zažité8 

• ve finále nácviku písně zpíváme celou písničku v nízké dynamice s pobídkou zpě-
vákům, aby zkoušeli společně se svým zpěvem slyšet současně i některý z dalších 
hlasů. 

4) Nahrazení tohoto pravidla obyčejným drilem – jakkoliv potřebným a často i nutným – 
může snadno dojít ke zprotivení i výrazně pěkných kusů (neplatí u pubescentů, tam je zpravi-
dla vše špatně, natož opakování
5) Tento někdy nepopulární požadavek můžeme zdůvodnit procvičením čtení z not
6) Vyhneme se tak nutnému, a zároveň časově náročnému,   drilu nezbytnému k pamětnímu 
uchopení „nelogicky“ znějícího 2. hlasu
7) Ten podporuje intonační jistotu intervalů „dotažením“ do jasně harmonicky definovaného 
akordu
8) Samozřejmě zohledňujeme zkušenost zpěváků či hráčů, abychom neztratili přílišným tem-
pem nebo naopak pomalostí radost ze společného prožitku harmonické hudby
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Vytváření doprovodu na orffovské nástroje

• tzv orffovské nástroje - tj. zvonkohry, metalofony, xylofony a všechny drobné 
nemelodické bicí nástroje - využíváme k podpoře rozvoje základních hudebních 
dovedností 

• pro svoji snadnou ovladatelnost umožňují velmi záhy zapojit prvky vlastní hu-
dební tvořivosti formou ostinátních doprovodů

• umožňují rychlé a jednoduché vytváření harmonického doprovodu k jedno-
hlasým nástrojům

• jsou ideální k doprovodu pentatonických písní a snadných melodií nad stále stej-
nou harmonií

• jinak využíváme orffovské nástroje spíše jen k doprovodu harmonicky nejjedno-
dušších písní

• pro rychlost zavedení – nácviku a zapamatovatelnosti se snažíme napsat dopro-
vod co nejsnadněji

• využíváme - střídáme co nejmenší počet tónů 

• jde-li to, vytváříme ostinata (opakující se rytmicko-melodické figury)

• využíváme harmonické tóny, leč pravidelné vybočení k neharmonickým vytváří 
specifickou barvu a tím i účinek

• metalofon využívá spíše dlouhých tónů – souzvuků (půlové noty), nejčastěji 
v kvintovém rozpětí

• zvonkohra využívá střední rychlosti (čtvrťové noty) a vytváří pokud možno opa-
kující se zapamatovatelnou melodickou linku

• xylofonu sluší pro jeho kratší tón větší ostinátní pohyb (osminové noty), vytváří 
často osvěžující rytmický pulz skladby nad dlouhými hodnotami metalofonu a 
basové linky

• další nemelodické bicí nástroje zařazujeme jen střídmě jako koření, není-li zámě-
rem podtrhnout specificky rytmický nebo zvukomalebný charakter skladby
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• transpozicí rozumíme převedení dané melodie do jiné tóniny

• nejčastějším důvodem transpozice je nevhodná poloha skladby pro zpěv nebo urči-
tý nástroj (tj. vysoko nebo nízko)

• pro praktickou školní potřebu využíváme zpravidla tóniny C, G, D, F nebo B-dur 
-resp. jejich příslušné mollové ekvivalenty
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