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PODZIMNÍ ZPÍVÁNÍ, 2. DÍL
nový sborník Evy Jenčkové

Miluše Obešlová

Výběrovou řadu hudebně pedagogické 
edice Hudba v současné škole rozšířila 
prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc., o další 
publikaci s  názvem Podzimní zpívání 
(2. díl), která volně navazuje na před-
chozí sborníky s podzimní tematikou, 
a to na Podzimní zpívání (1. díl) a Podzim 
a zvířátka. V nově předkládaném sbor-
níku se autorka z témat podzimu tento-
krát věnuje posvícení a pouštění draka. 
Tradiční věcná a zcela vyčerpávající před-
náška v úvodu je věnována zajímavým 
a inspirujícím informacím o posvícení 
z hlediska historických, společenských 
i kulturních souvislostí. Podobně kom-
plexně je zpracována i aktivita pouštění 
draka, a to od popisu principu jeho fun-
gování, přes výběr vhodného místa pro 
tuto činnost až po historické souvislosti, 
tradice a dokonce i speciální využití pou-
štění draků při vědeckých pokusech.

Předkládaný sborník obsahuje celou 
řadu písní, říkadel, hádanek, básniček, 
tanečních a pohybových her, které au-
torka vybrala a sestavila tak, aby směřo-
valy k rozvoji elementárních pěveckých, 
instrumentálních a hudebně pohybových 
dovedností. Východiskem E. Jenčkové 
při sestavování předložených modelo-
vých hudebně pedagogických situací 

bylo respektování rozdílných hudebních 
dispozic dětí a zejména nastartování co 
nejlepšího osobnostního i hudebního vý-
voje dětí pomocí aktivizačních metod. 
Sborník nabízí celkem 15 detailně pro-
pracovaných modelových situací, včetně 
úvodní přednášky. Již v první v modelové 
situaci s názvem Podzim se představuje je 
uvedena píseň Podzim, jejíž autorkou je 
E. Jenčková. Celý sborník se vyznačuje 
zcela převládajícím podílem autorky 
na písňovém materiálu. První modelová 
situace je zaměřena především na vní-
mání formového členění písně po čtyř-
taktích. Zpracované scénické provedení 
písně účelně vede děti k rozvoji prostorové 
orientace, empatie, ale i k práci s rekvizi-
tou, ke skupinové spolupráci a k rozvoji 
individuálního pohybu dětí v  souladu 
se znějící hudbou.

Následující modelová situace Sluníčko 
už méně hřeje opět pracuje s  písní 
E. Jenčkové. Píseň se jmenuje Podzimní. 
Autorka ji následně využívá ke vnímání 
kontrastu dvou dílů písně, a to prvního 
dílu v  2/4 taktu, a  druhého dílu, ref-
rénu, v 3/4 taktu. Děti jsou zpracovaným 
metodickým postupem cíleně vedeny 
k aktivnímu reagování na změnu taktu 
pohybovým vyjádřením písně s využitím 

pantomimického projevu, s  rekvizitou 
a s tanečním krokem. Další modelová situ-
ace s názvem Padá listí na zahradě pracuje 
s básní J. Žáčka Podzim. Na ní E. Jenčková 
prezentuje komplexní práci s  textem. 
Nejprve začíná skupinovým expresním 
přednesem s  cílem vyjádřit kontrastní 
nálady s demonstrováním dynamických 
stupňů či tempových změn. Toto je velmi 
dobrá průprava pro nácvik elementární 
vokální či instrumentální interpretace. 
Expresní deklamace je následně propo-
jena s  instrumentálním doprovodem 
a zejména s vytvořením instrumentální 

zvukomalby k veršům. Ty jsou zpracovány 
i pro scénické provedení, které předsta-
vuje nejobtížnější úkol – vrchol na sebe 
navazujících předcházejících činností. 
Hudebně pedagogická modelová situace 
Kde má vítr hnízdo pracuje opět s písní 
E. Jenčkové Odkud ten vítr fouká. Píseň 
v rozsahu a – c2 je koncipována jako dia-
log, což umožňuje učitelům rozdělit děti 
při zpěvu do dvou skupin, případně stří-
dat sólový zpěv se skupinovým. Autorka 
se v tomto modelu zaměřila na intonační 
výcvik, zejména na volný nástup 5. stupně, 
ale nabízí i motivace k dechovým cviče-
ním, náměty ke zvukomalbě na vhodných 
místech v písni apod. Další modelové situ-
ace, jako jsou Už je tady drak, Co si draci 
povídají či Podzimní kalendář, se věnují 
práci s  říkadlem, a  to od rytmické de-
klamace, která rozvíjí rytmické cítění, 
až po pohybové a instrumentální zpra-
cování. Autorka práci s říkadlem propo-
juje i s kresbou, která rozvíjí a zároveň 
i  prověřuje zvládnutí jemné pohybové 
motoriky spojené s tempem, dynamikou 
i  pravidelným rytmem říkadla. Velmi 
podrobně a zcela komplexně je zpraco-
vána modelová situace nazvaná Drak má 
dlouhý chvost, s básničkou Drak. Rytmická 
deklamace je účelně propojena s rytmic-
kými hrami se slovy, nástroji, s rytmickou 
chůzí jednotlivců i skupin.

Tématu posvícení věnuje autorka hu-
debně pedagogickou modelovou situaci, 
pojmenovanou Posvícení je za dveřmi. 
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Lidová píseň Už ty pilky dořezaly je vy-
užita k  rytmické deklamaci, při které 
autorka zpracovala grafické party pro 
rytmické nástroje. Kromě známých ryt-
mických nástrojů, jako je drhlo či řeh-
tačka, používá E. Jenčková své vlastní 
nástroje, a to speciálně tvarovaná dře-
věná vejce a dřevěné zátky. Tyto nástroje 
nabízejí menším i větším dětem výbor-
nou příležitost pro rytmické a zejména 
zvukomalebné vyjádření. Výhodné jsou 
především pro rozvoj rytmického cítění, 
rozvoj jemné motoriky a pro pohybo-
vou koordinaci. Dřevěná vejce a zátky 
vyžadují přesné pohyby rukou ve vzá-
jemné koordinaci se zrakem, sluchem 
a hmatem. Zároveň jejich použití autorka 
doporučuje i v souvislosti se správnou 
realizací dechových cvičení, protože 
pravidelný pohyb při použití těchto ná-
strojů zaručuje správné nádechy dle jed-
notlivých hudebních frází. Eva Jenčková 
považuje hru s dřevěnými rytmickými 
nástroji za důležitou podporu soustředě-
ného vnímání hudby. Pro užití vlastních 
nástrojů uvádí autorka konkrétní meto-
dický postup a zajímavé náměty. Celá 
modelová situace je zakončena taneční 
improvizací dvojic na známou lidovou 
píseň (Už ty pilky dořezaly). Taneční pro-
vedení autorka využívá především u žáků 
předškolního a mladšího školního věku, 
a to především k rozlišení předvětí a zá-
větí pomocí kontrastního pohybu. Jde 
tedy o aktivní prožití vnímaných změn. 

Použití dřevěných vajec a zátek je propo-
jeno s pohybem i v následující modelové 
situaci Když je u nás posvícení. Taneční 
provedení je detailně propracováno 
a  doplněno konkrétním doprovodem 
na rytmické nástroje. Autorka při něm 
rozvíjí cit pro metrum, těžké doby taktu, 
koordinaci rukou i vzájemnou spolupráci 
tanečníků. Tato modelová situace není 
nejjednodušší, avšak pro školní akade-
mie či besídky bude velice efektní. 

Také poslední modelové situace, na-
zvané Zlatý lístek z javora a Koho zebe, 
není rád, představují zcela vyčerpávajícím 
způsobem zpracované činnosti, jež vychá-
zejí z konkrétního hudebního materiálu. 
Jedná se o systém na sebe navazujících 
dílčích aktivit, které postupně gradují.

Nový sborník prof. Evy Jenčkové již 
tradičně přináší množství nápadů, jak 
oživit hodiny hudební výchovy a  jak 
umožnit dětem zážitek, poznání a záro-
veň i relaxaci prostřednictvím bezpro-
středního kontaktu s hudbou. Všechny 
předložené modelové situace mohou po-
sloužit i jako efektní výstupy při realizaci 
školních besídek či akademií. 

—
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sextetem či septetem. Permoník se svou 
sbormistryní Evou Šeinerovou provedl 
skladby českých autorů a svým progra-
mem se tak přihlásil k právě probíhajícímu 
Roku české hudby. Posluchači měli mimo 
jiné možnost slyšet Do hory ma poslali, 
Hory sa čerňajú, Rež, rež, rež v podání 
mužského vokálního septeta, či sborové 
Gorale v koncertní síni osobně přítom-
ného Jana Vičara. Permoník díky svému 
excelentnímu provedení náročných sboro-
vých skladeb a jednoznačně obdivuhodně 
působivému vystoupení sklidil nadšené 
ovace publika a mnohým účastníkům pře-
hlídky se Permoník postaral o nezapome-
nutelný umělecký zážitek. 

Celostátní přehlídka pokračovala 
společným zpěvem dětí na uničovském 
náměstí. V rámci vystoupení místní ha-
nácké dechové hudby zde všechny sbory 
současně zazpívaly několik písní. Sobotní 

sbormistry, jenž proběhl jak po prvním, 
tak i po druhém přehlídkovém koncertu. 
Seminář se nesl v pozitivním a velmi moti-
vujícím duchu, s laskavými doporučeními 
a poznámkami odborné poroty. Ta neo-
pomněla zdůraznit, že všichni sbormistři 
a  sbormistryně se  svými sbory konají 
v místech, kde působí, velmi záslužnou 
a krásnou práci.

Celá uničovská přehlídka byla velmi po-
hodová, organizačně skvěle promyšlená 
a zajištěná, a stala se  tak pro účastníky 
skutečnou odměnou za to, že celý školní 
rok poctivě pracovali. Celostátní přehlídka 
školních dětských pěveckých sborů bude 
v příštím roce slavit čtvrt století svého ko-
nání. Ta letošní byla radostným setkáním 
dětí, které baví zpívat, a dospělých, kteří 
jim v tom pomáhají. 

—

den pak zakončil koncert, na němž se jed-
notlivé sbory představily každý vždy jen 
s jednou písní. Zde též obdržely od poroty 
individuální ocenění, tu za výborně prove-
denou píseň, jindy za citlivý přístup k dě-
tem či vynikající hlasovou práci s dětmi. 
Nedílnou součást celostátní přehlídky při-
rozeně tvořil také rozborový seminář pro 


