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DIHALNE VAJE: 

- 1. faza: začutiti vdih v točko pod popkom (4 prste pod popkom), predel trebuha in dimelj se 

pri vdihu spusti, sprosti (še lažje to občutimo v predklonu, da pade trebuh povsem ven, pri tem 

začutiti prožnost, gibkost in elastičnost tega predela; MIRNO, nikakor NE občutek otrdelosti ali 

da je karkoli narejeno na silo!); 

- 2. faza: rahlo zadržati dih (kot bi se potunkal); 

- 3. faza: nato impulz/odskok iz točke izpod trebuha, pri čemer se trebuh odbije RAHLO 

navznoter in navzgor (občutek, kot da bi odskočili s trampolina), kot da bi se s telesom 

podaljšali ali hoteli z rokami seči po najvišji veji; 

- kombiniraj: izpust dolgega s-ja; polovinke, četrtinke s pavzami (s – pavza – s – pavza); 

polovinke, četrtinke (s – f – s – f); pri tem začnemo zmeraj s počasnejšim, mirnim tempom, ki 

ga glede na svoje zmožnosti stopnjujemo do hitrosti, dokler še lahko nadzorujemo vse prej 

omenjene faze; z vsakim impulzom/odskokom nov spust za nov impulz; spuščanje zraka naj ne 

bo sunkovito, prisotno naj bo rahlo zadrževanje – kot da le-tega stalno doziramo in ga ne 

želimo takoj potrošiti;  

- predstava in občutenje konstantnega kroženja, vrtinčenja, ventiliranja zraka čez telo, ki mora 

imeti stalno prost pretok, prosto pot; 

- NAROBE = sunkovito jemanje zraka, prav tako se ne smemo najesti prevelike količine zraka 

samo v  pljuča in rebrni del, ker nas to zaduši in zapira pot zraka čez grlo, s tem pa blokiramo 

tudi pot zraka do predela dimelj (kjer je naš meh, motor za oddajanje impulzov, da zrak brez 

preprek dovedemo do glasilk, te pa v stiku z njim zavibrirajo). 

     
Slika 1: Vrtinčenje zraka čez telo, glavo. 
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GOVORNE VAJE: 

- legato (vezano) izgovarjati vokale prosto ali na enem tonu – res zelo počasi, da se vokali 

prevrtijo in razlezejo eden v drugega (A E I U O);  

- izgovarjati vokale v kombinaciji z vsemi zgoraj omenjenimi fazami dihalnih vaj (AAAAA ..., 

EEEEE ..., IIIII ..., OOOOO ..., UUUUU ...) – zagrabiti vibracijo tona visoko v kupolo nad glavo, 

spust zvoka čez telo kot slap: enako (H)MMMMM → MEHKO, PRETOČNO čez glavo, telo in 

grlo; svetel in odprt izgovor (nič popačeno ali umetno barvanje vokalov): 

mmmm                                                          AAA 

                                                                              (enako vsi ostali 

                                                                                  vokali: E I O U) 

                                                                                                                    

                                                        mmmmm                                                      AAA 

- branje teksta pesmi: 1. upoštevati vsa načela legato izgovora vokalov, na katere lepimo 

konzonante, povezanost vokalov → čim bolj počasno pretapljanje vokalov enega v drugega, 

pretiravajmo v tem (se nam ne mudi), mehkoba, fleksibilnost ustnic, čeljusti, brade (nismo 

botoksirani!); 2. aktivna, čvrsta in živa, a hkrati elastična in mehka artikulacija teksta, vokalov, 

zlogov – kot žvečenje. 

- SAMOGLASNIŠKI TRIKOTNIK: 

 

Slika 2: Samoglasniki se v samoglasniškem trikotniku razvrščajo glede na to, ali jih izgovarjamo spredaj 

ali zadaj ter kje se v trenutku govora nahaja jezik. 

Vrstni red samoglasnikov po t. i. samoglasniškem trikotniku ponazarja, v katerem delu ustne votline in 

s kakšnim položajem jezika oz. koliko odprtimi usti se navedeni samoglasniki izgovarjajo. 

VOKAL A: V spodnjem sredinskem delu samoglasniškega trikotnika se nahaja A, ki se izgovarja z nižjim 

položajem jezika in odprtimi usti (pri petju tega vokala mora biti čeljust čim bolj fleksibilna in padati 

diagonalno nazaj, okrogel ugriz z zgornjimi zobmi in ustnico, kot da bi na primer hoteli zagrizniti 

jabolko, zvok pa odskoči, se odbije, prekucne polkrožno čez glavo; zev se s petjem melodije navzgor ali 

navzdol prilagaja, elastičnost odpiranja le-tega). 

VOKAL E: Nad njim je v samoglasniškem trikotniku E, ki se izgovarja v srednjem sprednjem do 

sredinskem delu ustne votline s srednjim položajem jezika in srednje odprtimi usti (rahel nasmeh na 

lička, zopet občutek ugriza na zgornje zobe, kotički ustnic rahlo navzgor; elastično prilagajanje zeva, 

privijanje ličk). 

VOKAL I: Še višje je samoglasnik I, ki se izgovarja v zgornjem sprednjem delu ustne votline z višjim 

položajem jezika in priprtimi usti (ugriz na lička, izgovor na nasmeh, pri petju melodije navzgor ali 

navzdol privijamo lička, kotički ustnic so rahlo na nasmeh, pojemo naprej na zgornje zobe – vibracije 
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tona na zgornjih zobeh; lahko si pomagamo tudi tako, da pozicijo vokala, tona blago nadzorujemo in 

zadržujemo s prsti na kosteh ličnic). 

VOKAL U: Nato se pomaknemo proti zadnjemu delu samoglasniškega trikotnika. U se izgovarja v 

zgornjem zadnjem delu ustne votline z višjim položajem jezika in zaokroženimi usti (ustnice zaokrožimo 

v obliko poljuba, "šobico", te so rahlo privihane, hkrati pa morajo biti mehke; pri petju občutek kupole 

nad glavo ali plapolajoče meduze; lahko si pomagamo tudi tako, da prste blago položimo na kotičke 

ustnic in ton s prsti usmerjamo ven). 

VOKAL O: Iz U-ja se spustimo v O, ki se tako izgovarja v srednjem sredinskem do zadnjem delu ustne 

votline s srednjim položajem jezika in srednje odprtimi, zaokroženimi usti – široki O nekoliko nižje, 

bližje A-ja in z bolj odprtimi usti, ozki O pa nekoliko višje, bližje U-ju in z bolj priprtimi, zaokroženimi 

usti (oblika O-ja je narobe obrnjena elipsa, ki se z ustnicami razpira navzgor in navzdol – kot elastičen 

odskok obeh ustnic narazen ↑↓; vibracije tona moramo čutiti na zgornjih zobeh in ustnici (ne da ton 

potegnemo nazaj ali nam pade v grlo); fleksibilna zgornja ustnica, ki se pri petju razpira navzgor, raste 

na zgornje zobe, zgornja ustnica se dviguje, čeljust in brada pa padata čim bolj naravno navzdol; pri 

petju si pomagamo tako, da z rokami blago pobožamo lička naprej in roki tako zadržimo, hkrati pa 

odpremo usta za vokal O). 

→ Vse navedeno je dobro vidno ob opazovanju izgovarjanja samoglasnikov v ogledalu in spremljanjem 

položaja ustnic, jezika ... ZATO SE pri izvajanju teh vaj GLEJ V OGLEDALO! 

→ POJ TAKO, KOT IZGOVARJAŠ! (Izgovarjaj odprto, svetlo.) 

    
Slika 3: Položaj zeva predvsem pri vokalu A                        Slika 4: Oblika ust pri vokalu O: elastičen odskok 

(tudi E in I): čeljust se odpira diagonalno nazaj,              obeh ustnic narazen; zgornja ustnica je fleksibilna 

ugriz tona na zgornje zobe; elastičnost zeva                  in se razpira, raste navzgor, medtem ko padata  

se prilagaja z melodijo.                                                       čeljust in brada čim bolj naravno navzdol. 
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MELODIČNE VAJE: 

- oponašanje sirene, zvokov, vzdihov (začudenja, zaskrbljenosti, navdušenja itd.) → UPAJ SI! 

- zapev – mehek nastavek tona (mehka napetost mehkega neba – občutek prožnosti le-tega), 

ne zabijaj zapevov na trdo; 

- prvi ton (vokal) naj se razvije in zazveni, šele nato nadaljuj z vajo → vsak vokal naj bo podaljšek 

naslednjega (miselno), kot valovanje vibracij zvoka v telesu, v zevu: elastičnost zeva in telesa; 

- razmišljaj svetlo in nežno; 

- aktivna zgornja ustnica in vibracije zvoka na zgornjih zobeh, hkrati pa brada in čeljust mehko 

padata navzdol – čim bolj naravno; vendar: pazi, da ton ne pade v grlo!; 

- na obrazu stalno rahel nasmeh: na ustih, ličkih in v očeh (naravno in ne, kot da smo 

botoksirani);  

- ideja/tok misli stalno naprej, ton naj živi (s stalnimi impulzki, oživljanjem iz telesa) → ENERGIJA; 

- pri petju melodije navzdol mislimo idejno navzgor (to si lahko nakažemo tako, da prst potuje 

navzgor), pri melodiji navzgor pa ideja, da se s koreninami pogrezamo globoko navzdol, v 

zemljo – ves čas se ozemljujemo/prizemljujemo; 

- gibkost rebrnega dela, v pasu, v telesu → migaj s telesom, če je treba, kroženje z rokami, 

plesanje (trebušni, orientalski ples) itd.;  

- živ, aktiven, a hkrati sproščen jezik, naj ne bo mrtev in fiksiran, trd → ne zapiraj si z njim grla, 

raje ga nalahno potiskaj naprej, ven; 

- spust čeljusti diagonalno nazaj, ne pa tudi brade – brada pada naravno navzdol!, hkrati pa ton 

raste na zgornjo ustnico; 

- odločnost → prebudi svoj UM! 

 
Slika 5: Položaj zeva. 

 



Anja Žabkar – Osnove vokalne tehnike (navodila za samostojno delo) 

5 
 

 
Slika 6: Usmeritev tonov glede na višino. 

 

... IN ŠE ZA KONEC ... 

 


