Zadání látky Nauky o hudbě 4. – 10.1. 2021
1.ročník - strana 26,27
Na straně 26 pokračuj dále ve stupnici C-dur. Minule jsme se naučili trojzvuk, který se skládá z
1.,3. a 5.tónu stupnice , tedy je to c-e-g . Dnes tady máš trojzvuk sestupně, pozpátku. V písničce
tento trojzvuk zakroužkuj. Také si zopakuj, co je to repetice. Nakonec si písničku zazpívej nebo
zahrej. Na další straně máš doplnit názvy not. Pošli mi to na whats up /605789496/.�
2.ročník - strana 24,25
Děcka minule jsem Vám napsala špatně stránky. Správně to bylo 22 a 23. Kdo z Vás to dělal, určitě
to zjistil. Dnes tedy budeme pokračovat stranou 24 a 25. Na straně 24 nejdříve doplníš noty a
pomlky, potom budeš pokračovat cvičením 42. Máš zde předznamenání stupnic G, D, A,E. Podle
toho pak doplníš akordy od každé stupnice u šipky. Akord ze stupnice G-dur tam máš a uděláš
ostatní. Pozor, nezapomeň na předznamenání. Na další straně je píseň, která se zpívá jako kánon.
Zkus si ji zazpívat třeba se svou maminkou. Posledním úkolem je rytmus. V každém cvičení jsou
dva hlasy, každý pro jednu ruku. Nejdříve si to zkus samostatně, a potom pravou rukou vrchní
řádek a levou ten spodní. Vyzkoušejte to.�
3.ročník -strana 24, 25
Na straně 24 máš opět mollovou stupnici, tentokrát cis-moll. Jako vždy nejprve napiš
předznamenání této stupnice jak u harmonické, tak u melodické. Dále si vzpomeňte, co se děje v
harmonické stupnici / zvýšení 7. stupně/ a to před notu dopíšeš. Doplň také akord. Totéž udělej s
melodickou, ale zvýšení je jiné a dolů se ruší. Zopakuj si vše ze cvičení 53. Udělej stranu 25 a pošli
mi je na whats up /605789496/.�
4.ročník - strana 26,27
V tomto týdnu uděláš testík na straně 26 a budeš pokračovat na další straně úkolem 38. Poskládáš
písničku Na tom pražským mostě tak, jak patří od začátku do konce. Doplníš do okýnka postupně
čísla podle sledu písničky. Ofotíš mně to a pošleš na whats up /605789496/. Úkol 39 nebudeš
dělat.�
5.ročník - strana 26,27
Přečteš si na straně 26 o malé písňové formě. Dozvíš se o dvoudílné a třídílného písňové formě.
Existuje však i jednodílná, která se skládá z jedné věty. Je to třeba píseň Halí, belí. Označuje se
tedy písmenem a. Zkus si sám najít dvoudílnou píseň ve formě a-b
a třídílnou ve formě a-b-a.

Na další straně si přečti o velké písňové formě. Na kraji stránky máš vysvětleno slovo homofonie.
Přečti si a pošli mně hlasovou zprávu - nejprve se představ a vysvětli slovo polyfonie a homofonie.
Whats up /605789496/

