
1.ročník strana 22, 23 

 

 Na straně 22 máme délky not. Máš tam notu celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou. Každá má 

svou délku a tvým úkolem bude dopsat kolik se jich vejde do 4/4 taktu. Na další straně je písnička 

Šel tudy, měl dudy. Není celá, ale chybějící takty jsou dole v rámečcích. Ty správně vybereš, který 

kam patří. Písničku si zazpívej nebo zahrej.� 

 

2.ročník strana 20, 21 

 

Na straně 20 nejdříve začneš stupnicí A- dur. Doplníš noty /8/, napíšeš půltóny / 3-4, 7-8/ a 

doplníš věty pod stupnici. Dál pokračuj cvičením 32. Napiš názvy not a nezapomeň na křížky. 

Poslední cvičení jsou basové noty. Nápověda - nota c leží ve druhé mezeře.� Pak pokračuj na 

straně 21. Udělej křížovou a nauč se vyťukávat rytmus. 

 

3.ročník strana 20, 21 

 

Na straně 20 je stupnice h-moll. Nejdřív napíšeš harmonickou a potom melodickou . Nezapomeň 

na předznamenání. Dále pak pokračuj akordy. Nejdříve si je zopakuj ve stupnici C-dur. Kvintakord 

se skládá z 1.,3. a 5. tónu stupnice.  A obrat se dělá tak, že nejspodnější tón v následujícím akordu 

tedy sextakord dáš o oktávu výš /c-e-g, e-g-c, g-c-e/. Dále zakroužkuj v D-dur všechny tři akordy. 

 Na další straně si zopakuj dynamická znaménka a zapiš, co které znamená. Cvičení 45 je 

vytleskání rytmu s ligaturou. Pozor, ať správně dodržíš délky. Poslední cvičení je píseň Ovčáci, 

čtveráci. Píseň jistě znáš, tak doplň noty, které chybí.� 

 

4.ročník strana 22, 23 

 

Na těchto dvou stranách máš skladatele Johana Sebastiana Bacha. Přečteš si obě strany, uděláš si 

o něm zápis do sešitu a poslechneš si na You Tube Toccatu a fugu d- moll. Zhotovený zápis mně 

zašleš na whats up /605789496/.� 

 

5.ročník strana 22, 23 

 

Nauč se, co je to fuga, barokní suita a další uvedené skladby. Pak si přečti o Handelovi a Bachovi. 

Od každého skladatele si najdi nějakou skladbu na You Tube, tu si poslechni. Svými slovy řekni 

alespoň tři věty o každém skladateli a nahraj se a pošli mně na whats up /605789496/.� 

 


