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V tem članku vam bomo predstavili in zaupali nekaj pevskih 
nasvetov, ki vam bodo pomagali pri takojšnem izboljšanju 
vašega petja. Nekateri izmed nasvetov so osnovni in drugi bolj 
podrobni. Svetujemo vam, da se kljub vašemu pevskemu 
predznanju posvetite vsakemu posebaj, saj so koristni tako za 
začetnike kot za pevce z izkušnjami. 

1. Pri petju odpirajte usta!
Premalo odpiranje ust med petjem, kaže na napetost mišic v jeziku, kar vpliva na to, da 
ne moremo doseči maksimalne kvalitete tona. Pravilo dveh prstov: Če lahko, medtem ko 
pojete, med vaše zobe spravite dva prsta (pri odprtih vokalih kot sta “A” in “O”), imate 
usta dovolj odprta. Če ne, bolj odprite usta!

2. Sprostite vaš jezik
Kar 65%- 85%  težav, ki nastanejo pri petju, vključujejo tudi napetost jezika. Najtežje pri 
tej težavi je to, da se te napetosti med petjem ne zavedamo. Pojte pred ogledalom in se 
med tem opazujte. Če vaš jezik večino časa NE počiva na spodnjih sprednji zobeh, imate 
težavo. Počivanje jezika na začetku ustne votline, za sprednjimi, spodnjimi zobmi, vam 
bo vaše petje neizmerno olajšalo.

3. Ne vdihujte preveč zraka
Ko med petjem vdihnete preveč zraka, se pod vašimi glasilkami ustvari velik pritisk, ki 
ovira vašo sposobnost sproščenega petja. To vam lahko onemogoči petje visokih tonov, 
praviloma pa vedno povzroči tudi napetost vratu. Da to težavo odpravite, ozavestite vaš 
dih, dihajte sproščeno in globoko s trebušno prepono. Pazite na to, da ne dihate plitko, 
(le v prsni koš). Plitvi dih boste najlažje opazili, če pri vdihu dvigate ramena.  
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4. Naj bo vaše grlo pri miru 
Govorimo o delu telesa kjer se pri moških nahaja adamovo jabolko (ali kjer bi pri ženskah 
bila, če bi jo imele). Medtem, ko se grlo pri vašem petju redno dviguje in spušča, vrže iz 
ravnotežja celoten vokalni mehanizem, kar vodi do različnih komplikacij. Med petjem 
položite roko na vaše grlo in pazite na to, da ostane pri miru.

5. Odprite in sprostite zadnji del ustne votline 
Odprtost in sproščenost zadnjega dela ustne votline je enako pomembna kot odprtost ust 
na sprednji strani. Zaprtost zadnjega dela ustne votline ubije kakovost zvoka in resonanco 
(zagotovo pa ste tudi napeti). Da si boste lažje predstavljaji razliko, držite ton “NG” in 
poizkusite zavestno občutiti zaprtost tega vokala. Sedaj izrečite vokal “A” (kot pri 
zdravniku)... To je najbolj odprt vokal. Občutite razliko? Takšna odprtost zadnjega dela 
ustne votline kot je pri vokalu “A”, vam pomaga pri razvijanju čudovite resonance vašega 
glasu. 

6. Pojte z energijo
Petje je zelo fizična aktivnost. Peti morate z veseljem, biti ob tem vznemirjeni in vložiti 
vanj veliko energije. V nasprotnem primeru je lahko hitro brez občutka in strasti. Petje z 
energijo vam bo pomagalo pri odprtosti vašega vokala in pri petju visokih tonov. Poskrbite 
za to, da pred začetkom petja ogrejete in raztegnete vaše telo, tako boste pospešili vaš 
krvni obtok in napolnili telo z dodatno energijo.    

7. Verjamete v to kar pojete? 
Glasba je način izražanja. Je živa in ima neverjetno sposobnost vpliva na poslušalce, a 
poslušalca se lahko dotaknete le, ko ste v glasbi iskreni in verjamete v to kar pojete. 
Poizkusite povezati pesmi, ki jih pojete, z vašimi osebnimi življenskimi izkušnjami in 
opazujte, kako bo s tem vaša glasba oživela.

8. Bolj preprosto kot mislite
Petje mora biti naravno kakor govor. Med samim petjem ne smemo dovoli stiskanja, 
napetosti, napora itd… Takšni občutki se praviloma pojavijo, ko želimo spraviti iz sebe 
zvok na silo. Če nečesa ne morete zapeti,	  se vrnite nazaj v sproščeno stanje in to najprej 
izgovorite. Zapomnite si občutek sproščenosti medtem, ko ste besedo izgovorili in ga nato 
poizkusite prenesti na samo petje.
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Pomembno je omeniti, da z osredotočanjem na vse nasvete 
hkrati, ne boste prišli do pravih rezultatov.   Naši možgani 
namreč niso sposobi procesirati tako veliko podatkov na 
enkrat. Predlagamo vam, da vadite en nasvet po več dni in 
nato nadaljujete po seznamu. Stvari, ki jih med petjem 
počnemo so večinoma vezane na navado, ki se je priučimo 
skozi zavestna ponavljanja, zato bodite pri učenju in vadbi 
vztrajni in redni.

Ob vadbi vam želimo obilo veselja in uspeha! 
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