
Distanční výuka  16. – 22.11. 2020 

 

1.ročník strana 15,16,17 

Začneme na straně 15, kde si přečteš, co je repetice a jak se značí v notách. Na další straně je 3/4 

takt. Nejdříve si přečti za čarou o půlové notě s tečkou. Ta trvá na 3 doby. Tečka za notou 

prodlužuje notu o polovinu její délky, takže půlová trvá na dvě doby a polovina je jedna, 

pak půlová s tečkou trvá na 3 doby. Je tam také pomlka půlová s tečkou. Pak udělej doplnění 

3/4 taktu. Vybírejte noty z uzlíčku. V dalším cvičení doplň taktové čáry.  

 
Stranu 16 si nafoť a pošli mně na whats up /605789496/. 

Na daší stránce si zkus kytičky vytleskat a doplnit 3/4 takt tak, aby každý takt byl úplný. 

 

2.ročník strana 16.,17 

 

Minulý týden jsme dělali stupnici G-dur, dnes budeme pokračovat v D-dur. Tvým úkolem je 

opravit stupnici, která tam má spoustu chyb. Nápověda-jsou tam tři chyby. V úkolu 25 máš opravit 

čtyři noty. Na další straně je rytmická hádanka. Napíšeš čtyři různé 2/4 takty / například jeden takt 

může být ze dvou čtvrťových not/. Poslední úkol, který tě čeká, zahrej si na svůj nástroj píseň 

Holka rozmilá nebo si ji zazpívej. 

 

3.ročník strana 15.,16 

 

Na straně 15 začneme až písní  Když jsem husy pásala. Nejdříve si ji několikrát zazpívej, a potom 

zkus zapsat její rytmus. První takt tam máš a pokračuj dále. Úkol číslo 30 si zkus zaťukat a to tak, 

že vrchní řádek ťukej pravou rukou a spodní levou. Na další straně si zopakuj učivo o mollových 

stupnicích, zapamatuj si  předznamenání e-moll, h-moll, fis-moll, cis-moll. Nakonec zkus zapsat 

do notové osnovy melodii písně Když jsem husy pásala. 

 

4.ročník strana 16.,17. 

 

Na straně 16 máme mollovou aiolskou, harmonickou a melodickou stupnici. U melodické stupnice 

napiš názvy not. Potom pokračuj akordy. Zakroužkuj kvintakord, sextakord a a kvartsextakord ze 

stupnice a-moll. Na další straně jsou všechny mollové stupnice . Nauč se je nazpaměť. Dalším 

úkolem je napsat předznamenání stupnic do notové osnovy. V úkolu 23 si přečti  a dopň stupnici 

e-moll harmonickou a nakonec napiš e-moll melodickou. 



 
5.ročník strana 17., 18. 

Přečti si, co znamená dvoutaktí, věta a perioda. Na kraji stránky máš krátkou zmínku o polyfonii. 

Jiným slovem polyfonie znamená vícehlas. Je to vlastně několik hlavních melodií, které se 

navzájem doprovází. Poslechni si také Fugu g moll Johana Sebastiana Bacha. Na další straně 

 udělej českého skladatele a testík, který mi pošleš na whats up /605789496/. 

 


