
 

Zadání  látky Nauka o hudbě 30.11. – 6.12. 2020 
 

1.ročník strana 20,21 

 

Na straně 20 máme tři nové noty malé h, malé a a malé g. Podívej se, kde leží v notové osnově, a 

potom udělej dvě cvičení na znalost not. V prvním řádku spoj název se správnou notou a ve 

druhém řádku zakroužkuj pouze správně napsané noty. Tuto stranu ofoť a pošli mně na whats up 

/605789496/. Pak pokračuj na další straně. Nejdříve se podívej, jak se píše pomlka celá. Říkáme, že 

visí ze 4. linky dolů. Vytleskej si první cvičení. Ve druhém udělej taktové čáry a zase si ho vytleskej. 

Při tleskání si počítej.� 

 

2.ročník strana 19 

 

Na straně 19 máš nejdříve rytmické cvičení. Nejdříve si je nacvič a pošli mně na whats up 

/605789496/ jako video nebo hlasovou zprávu. Prosím, ohlaš se mně jménem�. Nauč se zpívat 

píseň Louka široká. Prvně se uč jeden řádek, a pak druhý. Ve škole to zkusíme ve dvojhlase.  

 

3.ročník strana 18,19 

 

Na straně 18 máš učivo o mollových stupnicích. Najdříve doplníš předznamenání k daným 

stupnicím - křížky. Potom doplníš stupnici e-moll harmonickou do not. Za houslový klíč napiš 

předznamenání, dále doplň tak, aby to byla harmonická. Ve stupnici označ tóniku, subdominantu 

a dominantu. Za stupnici pak napiš její akord. Totéž udělej s melodickou. Obě stupnice ofoť a 

pošli mně na whats up /605789496/.  Na konci stránky máš opakování intervalů. Na další straně 

jsou dynamická znaménka. Zopakuj si je a nauč nazpaměť. � 

 

4.ročník strana 20, 21 

 

Na straně 20 začnete až cvičením 28. Jde o opakování hudebních pojmů. Ofotíš a pošleš mně na 

whats up /605789496/. Potom zkus udělat rytmickou hádanku. Na straně 21 napiš v jaké tónině je 

píseň  / správně také urči, zda dur nebo moll/ a zazpívej si ji nebo zahrej na svůj nástroj.  Na konci 

stránky máš rytmický dvojhlas, tudíž musíš každý řádek ťukat jinou rukou. Nauč se obě cvičení. 

 

5.ročník strana 20,21 

 

Přečteš si o baroku na straně 20. Potom uděláš zápis a odešleš mně to na whats up /605789496/. 

Potom budeš pracovat na další straně. Najdeš si na internetu jména tří hudebních skladatelů, 

která jsou zde uvedena a správně přiřadíš nástroje, na které hráli. Pak si doplň celé cvičení Kdo ví, 

odpoví. Minulý týden jste poslouchali Vivaldiano a tentokrát si přečti článek Antonio Vivaldi.� 

 


