Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
CESTOU HLASU – KURZ HLASOVÉ PRŮPRAVY
vzdělávací akce 5319
akreditována MŠMT č. j. MSMT-14995/2018-1-532
URČENO:

všem pedagogickým pracovníkům

LEKTORKA:

Mgr. Olga Strašáková - učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ,
recitátorka, moderátorka; dlouhodobě se věnuje práci s hlasem

TERMÍN:

čtvrtek 23. května 2019

ČAS:

8.30–17.30 h (prezence a přístup do učebny od 8h); přestávka na oběd

MÍSTO:

Uherské Hradiště, Pedagogicko-psychologická poradna,
Františkánská ul. 1256; parkování doporučujeme u vlakového nádraží

OBSAH:
V praktické dílně se naučíme, jak pracovat s nejdůležitějším „nástrojem“ pedagoga.
Jak předat sdělení posluchačům co nejpůsobivěji a zároveň nejekonomičtěji.
Hlas je přirozený projev naší osobnosti, je naším výrazovým prostředkem a zrcadlem našeho
momentálního stavu. Hlas je také nejdokonalejším nástrojem ve smyslu dorozumění se
a komunikace.
Budeme pracovat s hlasem pomocí vyjadřovaných emocí, prostřednictvím písní, básní, pohádek
a postupně se dostaneme ke stupňovanému rytmickému členění řeči, správnému dýchání,
držení a postoji těla, pružnému hlasovému začátku a přizpůsobení hlasu prostoru.
Součástí dílny bude uvolňování napětí a hlasová hygiena.
Hlas jako výrazový prostředek
- fyziologie tvoření hlasu
- způsoby každodenního užívání hlasu
- hlas a rytmus
- neekonomické užívání hlasu – chyby
- dech a hlas
Dech, emoce, umění sebeuvědomování a hlas
- mechanismus dýchání, spotřeba vzduchu při fonaci
- cesta k fonaci – cvičení: nácvik správného dýchání, držení a postoj těla
- ukázky a nácvik správného vedení dechu – prostorová, relaxační cvičení
- pohyb a různé druhy napětí těla a jeho vliv na kvalitu dechu a hlasu
Artikulace a hlas jako regulátory dýchání
- cvičení na zpružnění mimického svalstva a jazyka, pružný a měkký hlasový začátek,
přizpůsobení hlasu místnosti
- rezonanční cvičení
- hlasová hygiena – uvolňovací a relaxační cvičení pro tělo i hlas
S SEBOU:

pohodlný oděv a přezůvky

CENA:

1 000 Kč / kurz; oběd není v ceně; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:
10. 5. 2019 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)
Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

