Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace,
Českobratrská 958/40, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Evidenční číslo: 21 – 2021/2022
č. akreditace MŠMT – 27172/2021-4-854
Ostravská setkání se zpěvem: Základy pěvecké techniky při práci s dětmi, dospívajícími
(mutace) a s žáky z II. cyklu ZUŠ
Termín konání: 26. 3. 2022 (9,00 – 13,00 hod.)
Obsah:
Seminář seznámí účastníky s novými trendy v oblasti metodiky výuky zpěvu, zvláště se bude
zabývat specifičnosti dětského hlasu do mutace a vytvářením pěveckých návyků, které se dále
prohlubují po mutaci.
 metody a způsoby hlubšího zapojení obrazotvornosti žáka
 pohybová a uvolňovací fyzická cvičení
 návody, jak dítě – žáka uvolnit – odblokovat při zpěvu psychicky, jak pracovat z pozice
učitele s trémou svých svěřenců, zvláště silnou – ochromující, jak probudit jejich motivaci
pěvecky se vzdělávat, a to vždy v návaznosti na již zmíněná období věku a zařazení do
ročníků
 prohloubení znalostí fonačního a respiračního ústrojí v návaznosti na používání jednotlivých
pěveckých cvičení, vhodných pro určité stupně fyzického vývoje dané věkem, individuální
vyspělostí a mírou talentu každého žáka
 výběr vhodné literatury s doporučením konkrétních titulů, či autorů
 doporučení sestavování plánů práce v návaznosti na správné uchopení hlasového materiálu
a rozšiřování pěveckého a uměleckého cítění různých hudebních stylů
Témata:
 dětský hlas před mutací
 specifika dětského hlasu v době mutace
 vytváření správných pěveckých návyků po mutaci
Forma:
Seminář a dílna.
Místo konání:
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, sál Bohuslava Martinů
Lektor:
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D., pedagožka, autorka učebnic a odborných textů, hlasová
poradkyně, lektorka SHV ČR, vyučuje zpěv a didaktiku na PedF UK Praha, zpěv na ZUŠ,
externě vyučovala na DAMU, odborně se zabývá tématikou Metodika hlasové výchovy a práce
s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími. Působí také jako hlasový poradce v různých
pěveckých sborech.
Odborný garant:
Mgr. Mária Adamíková, operní pěvkyně a pedagožka. Je vedoucí oboru zpěv na Janáčkově
konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě. Spolupracuje se ZUŠ a je pravidelnou členkou porot
pěveckých soutěží.
Účastnický poplatek:
700,-Kč – (platba v hotovosti u prezence)
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Vyplněnou elektronickou přihlášku zašlete do 22. 3. 2022.
(najdete na www.jko.cz – Další vzdělávání)
Korespondenční adresa – viz záhlaví
e-mail: info@jko.cz
informace: Jana Ryšánková, asistentka ředitelky tel.: 596 114 767
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