
1. zkouška pro děti a rodiče (září) 

ZAČÍNÁME… 
_____________________________________________________________ 

ZVONEČEK 

Zdravíme děti i rodiče, kteří sedí společně před námi, a představujeme se. První 

minuty zkoušky mluvíme o tom, co budeme s dětmi dělat – ale jen opravdu krátce – na 

delší povídání zbude čas za chvíli… 

 

PŘÍPRAVNÁ HLASOVÁ CVIČENÍ 

„Děti, pojďte k nám“, posadíme se do kroužku a pokračujeme: „Užily jste si léto? 

Byly jste někde daleko? Třeba u moře? Tak se teď usmějeme jako sluníčko a 

pojďte se nadechnout, abychom cítili mořský vzduch.“ Následuje několik nádechů 

nosem.  

„Jenže, když nás takhle sluníčko polechtá na nose, co se stane? V nose nás 

začne tak šimrat, že si musíme kýchnout“. Dbáme na to, aby společné HEPČÍÍÍK 

bylo nasazené ve vysoké poloze, může nám pomoci i pohyb ruky. 

„A házely jste si u moře také míčem? Na to se ale musíme postavit a 

vytřepeme všechen písek, který nám zůstal na těle.“ Postupné uvolnění všech 

částí těla – jako hadrový panák.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak tedy opět začínáme… Před 
námi sedí na třicet natěšených 
dětí se svými rodiči. Jsme 
zvědavé, jaké děti se nám tu 
letos sešly – kolik budeme mít 
bručounů (děti dopředu 
neposloucháme – jsem 
přesvědčená o tom, že zpívat 
může každé dítě, záleží pouze 
na jeho chuti a vůli). 
 

Na první zkoušce, kde jsou navíc 

přítomni rodiče, jsme se 

rozhodly, že uvolňovacím, 

dechovým a přípravným hlasovým 

cvičením věnujeme jen zlomek 

času. Rozezpívání napoprvé 

vynecháme vůbec – na „rozehřátí“ 

hlasivek nám postačí jednoduché 

lidové písně. 
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„Já vám míč hodím a vy mi ho úplně stejně vrátíte zpět“. Ve vysoké poloze 

zazpívám - zvolám postupně HOPSÁ, HOPLÁ, KUTULULŮ a děti opakují. Zvolání 

vždy doplňujeme pohybem ruky, která „hází“ míček. Dbáme na to, aby děti opakovaly 

naráz a snažily se co nejvěrněji napodobit úvodní zvolání.  

„A teď se vrátíme k nám do Čech – jely jste letos o prázdninách také vláčkem? 

A víte, jak houká mašinka, než vjede do tunelu?“ Tentokrát si děti polohu 

HUUÚÚÚ volí samy – čím výše, tím lépe. 

 

MÍSTO ROZEZPÍVÁNÍ 

„Tak to jsme z toho cestování úplně unavení – pojďme si pořádně zívnout“.  

„My jsme si hezky cestovali, ale tady u nás v Severáčku je přes léto vždycky 

smutno – všechny děti jsou na prázdninách a nikdo tu nezpívá… A tak si 

představte, že se nám ty písničky, které se tu v létě nudily, úplně pomíchaly. 

A my teď nevíme, jak se která vlastně zpívá – pomůžete nám je zase 

rozmotat? Tak poslouchejte…“. Zahrajeme na piano pár tónů uvedené písničky a 

necháme děti hádat, která to je. Nalezenou písničku si společně zazpíváme. Písničky 

dirigujeme, takže se můžeme dětí i zeptat, cože to vlastně děláme…  

KOČKA LEZE DÍROU 

SKÁKAL PES 

Nebojme se s dětmi v těchto 

přípravných cvičeních používat 

vysoké tóny – dětem je tato poloha 

zcela přirozená (výkřiky, výskot 

apod.). U dětí, které si již zvykly 

používat při zpěvu (z rodiny, ze 

špatného zpěvu ve školce) spodní 

polohu - tzv. bručouni, je to 

mnohdy jediná cesta k navození 

hlavového tónu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přirozené a uvolněné zívání je 

jedním z nejlepších „hmatů“, 

které pomáhají při tvorbě 

krásného tónu – a tak se 

nedivte, že téměř nebude 

zkouška, na které bychom 

nezívali. Upřímně doufám, že 

to nebude nudou…    

 

 

Od prvních tónů dbáme na to, aby 

stály rovně, usmívaly se a otvíraly 

ústa - vlastně si hlídáme všechno 

to, o co se budeme po celý 

následující rok snažit…  
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HOLKA MODROOKÁ – „Co takhle si tu písničku ještě zkrášlit – víte, že si 

s sebou nosíme hudební nástroje?“ Přidáme tleskání a případně dupání, pokud máme 

čas a chuť, můžeme připojit i Orffovy nástroje.     

„Tak, a díky vám máme všechny neposedné písničky zase zpátky…“ 
 

RYTMICKÁ CVIČENÍ 

„A teď zpátky k rodičům. Děti, víte, co je to ozvěna? Tak si na ni zahrajeme a 

společně s ozvěnou se lépe poznáme!“ Vytleskáváme jména dětí: MARUŠKA, 

HONZÍK, VERONIKA… děti i s rodiči opakují, postupně tleskají děti samotné a 

přidávají i delší motivy: JMENUJI SE TÝNA, JÁ JSEM MATÝSEK apod. 

 

NÁCVIK PÍSNĚ 

Náhle se za dveřmi ozve zadupání – „děti, co se to za dveřmi děje?“.  Zpoza dveří 

vykoukne plyšák (skvěle namluvený mou kolegyní ): „Víte, já tu mám někoho, kdo 

hrozně dupe a kdo se sem ale vůbec nevejde. Je to obr, jmenuje se Mydlidub a 

já vám o něm zazpívám písničku“…  

Zpíváme písničku ZNÁMÝ OBR MYDLIDUB. „Nejprve se ale naučíme dupat jako 

obr“. V písničce dupneme na slovo „DUP“, tedy dvakrát.  Poté si hrajeme na ozvěnu, 

 

Uvedené písně jsem doprovázela 

na klavír v D dur (tuto tóninu 

doporučuji pro děti jako 

výchozí). Děti všechny písně 

znaly, což bylo ostatně účelem – 

nenásilně se rozezpívat a přitom 

procvičit hudební představivost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuhle Raichlovu písničku z cyklu 

Ivánkova zvířátka, strašidla a 

prasátka mám moc ráda. Pro děti 

je vhodná svou polohou, i tím, že 

se první část znovu opakuje 

v refrénu „udba, udba“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byla jsem mile překvapena, že 

jsme píseň s dětmi zvládly 

nacvičit celou, na příští 

zkoušce bude samozřejmě 

prostor pro „dopilování“ a 

také přidáme tleskání. 
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zpíváme vždy dvoutaktové motivy a děti je opakují. Zakrátko tak umíme celou 

písničku.  

„ Tak a teď to děti zkusíme bez rodičů – jako takový malý koncert.“                                          

 

 

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

I na ty nám na první zkoušce musí vyjít čas. Dětem jsme rozdaly k vymalování právě 

naučenou písničku a spoustu pastelek a tak zatímco malují Mydlidubovu botu, 

probíráme s rodiči termíny koncertů (první je už za měsíc!) a také naše „Osmero 

Malého zpěváčka“, tedy zásady, které jsou pro fungování MALÝCH ZPĚVÁČKŮ velmi 

důležité.  

 

PÍSNIČKA S POHYBEM 

„Děti, to nám to uteklo, pojďte si ještě na závěr zazpívat a zatancovat 

písničku, kterou jistě všichni znáte. Honem pojďte k nám do kroužku.“ Děti utvoří 

velký kruh a zpíváme PÁSLA OVEČKY s jednoduchou choreografií  

(kroky do a ven z kruhu můžeme nejdříve nacvičit): 

1. „pásla“ – krok do středu kruhu 

2. „ovečky“ – krok ven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První zkoušku máme za sebou, bylo 

to moc příjemné setkání a už se 

těšíme na příští týden, kdy se naplno 

pustíme do práce. 

 

 

 

Děti zpívají samotné – trochu se 

bojí a pletou, však je to také první 

naučená písnička, kterou společně 

zpíváme. Ať už to u vás dopadne 

jakkoli, určitě děti pochvalte – 

možná budou již unavené a budou 

ztrácet pozornost, ale pochvalu si 

jistě zaslouží… 

 

Všechny zmíněné dokumenty i s 

notami najdete v přílohách… 
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3. totéž se opakuje i na takty „v zeleném háječku, pásla ovečky v černém 

lese“, 

4. poté stojíme – na slova „dupy dupy dup“ zadupeme,  

5. na „cupy cupy cup“ našlapujeme na špičkách,  

6. „houfem ovečky…“ kroky stejné jako na začátku.  

 

„Tedy to nám to ale uteklo… Tak ty nové písničky do příště nezapomeňte. 

NASHLEDANOU, MALÍ ZPĚVÁČCI…“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První zkoušku máme úspěšně za 

sebou a už teď se moc těšíme na 

tu další, kdy budou děti 

samotné…  


