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ristiky jednotliv˘ch dobov˘ch tancÛ a necel˘ch
padesát taneãních skladeb.

ZVUKY – ZESILOVÁNÍ
A ZESLABOVÁNÍ
Pro obecné zásady práce s grafick˘mi tónov˘mi cviãeními
nalistujte stranu 13 v tomto MS.

www.flautoskola.cz

Obrazce v prvním ﬁádku spojují jiÏ známé tvary. První obrazec je symetrick˘ – zaãíná a konãí na stejné dynamické hladinû. U druhého se snaÏme respektovat rozdíl mezi poãáteãní a závûreãnou silou zvuku.
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Pﬁi cviãení mÛÏeme mûnit
• rychlost zesilování a zeslabování (pﬁi zachování plynulosti)
• poãáteãní a závûreãnou sílu tónu (f → p → mf ;
mp → ppp → fff a podobnû).
Obrazce uvedené v prvním ﬁádku lze hrát na hlavici i na rÛzn˘ch tónech.
Ve druhém a tﬁetím ﬁádku cviãení v ÎS se Ïák uãí pracovat
s flaÏolety naznaãen˘mi tenkou zlatou ãarou. První obrázek
druhého ﬁádku pﬁedstavuje nekontrolované zeslabování, druh˘ pak plynulé zeslabování známé z pﬁedcházejících cviãení.

Pﬁi hﬁe na hlavici sopránové flétny se v˘‰ka znûjícího flaÏoletu pohybuje obvykle kolem tónu gis2.
V˘uka probíhá ve dvou krocích. Nejprve se Ïák pomocí v˘‰e
popsaného postupu snaÏí, aby se flaÏolet alespoÀ na chvíli
ozval. Jakmile se mu to podaﬁí, zamûﬁíme pozornost na udrÏení flaÏoletového tónu a jeho stabilitu. Tento úkol není
snadn˘, neoãekávejte rychlé pokroky a vybavte se notnou
dávkou trpûlivosti.
FlaÏolety se dají hrát i pomocí nûkter˘ch bûÏn˘ch prstokladÛ. Na sopránové flétnû se v‰ak obvykle oz˘vají obtíÏnû,
s Ïáky je tedy hrajeme zatím pouze na hlavici.
FlaÏolet pﬁedstavuje vynikající dechové a tónové cviãení. K jeho udrÏení potﬁebujeme vyvinout urãitou aktivitu d˘chacích
svalÛ a jakmile svaly povolí, flaÏolet se ztratí. StupeÀ aktivity
d˘chacích svalÛ nezbytn˘ pro udrÏení flaÏoletu je blízk˘ vhodnému napûtí pﬁi hraní – proto pouÏíváme flaÏolet pro nácvik
pocitu dechové opory. Podmínkou ozevu je i uvolnûní hrtanu
a svalÛ v oblasti krku – jakmile se krk „uzavﬁe“, flaÏolet zmizí.
V˘hodou cviãení je, Ïe je ihned sly‰et, zda je Ïák provádí správnû; dokáÏe-li udrÏet rovn˘ flaÏolet del‰í dobu, znamená to, Ïe
jeho dech pracuje uspokojivû. FlaÏolet se dá kombinovat
s pomÛckami uveden˘mi v MS1 – hrajeme jej téÏ na jedné
noze, pﬁípadnû v pozici dechového cviãení v pﬁedklonu na Ïidli.
Doporuãujeme flaÏoletová cviãení ãasto pouÏívat a vracet
se k nim v prÛbûhu celého dal‰ího studia.
Nasazení flaÏoletu bez pﬁedchozího zeslabování vyÏaduje
precizní koordinaci d˘chacích svalÛ a pravdûpodobnû bude
nad síly vût‰iny dûtí, proto je od ÏákÛ nevyÏadujme.

POSTUP 3: FLAÎOLET
Hrajeme na hlavici:
• nasadíme pomûrnû siln˘ tón, kter˘ necháme rychle
spadnout (zeslabujeme ubíráním dechu)
• kdyÏ se blíÏíme k minimu, zpomalíme zeslabování
• v okamÏiku, kdy se tón zaãne vytrácet, nepﬁestáváme
zeslabovat – zvuk jakoby pﬁeskoãí a ozve se jemn˘ flaÏolet
• znûjící flaÏolet drÏíme rovn˘.
Grafické vyjádﬁení daného postupu:

PÍSNIâKY
40
ÎS cviãení 16
Text italské písnû Buon giorno, mia cara zní v doslovném
pﬁekladu: Dobr˘ den, milé dívky. Mnoho polibkÛ!
Písniãka se dá hrát i jako kánon s nástupy po ãtyﬁech taktech.
MoÏná artikulace:

(âárkovaná ãára pﬁedstavuje flaÏolet.)
FLAUTO·KOLA 2
METODICK¯ SE·IT

36

