Tisíc mil

Můj zpěvník

Poslech - Queen: Bicycle Race
K rockové opeře namaluj obrázek:

Poznáváme
skladatele
hudebních ukázek
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Znám já jeden krásný zámek

A já su synek z Polánky

V notovém zápisu písně barevně vyznač místo, kde se vrací úvodní melodie.
Jinou barvou vyznač v notovém zápisu vzestupnou a sestupnou melodii.
Zakroužkuj si nejvýše zapsanou notu – umíš ji pojmenovat? ____________________
Jak mohl vypadat hrad Kumberk, na kterém se tato událost odehrála?

gazděna______________

galánka ______________

salaš ________________

bača _________________

synek ________________

dcerka _______________

Z kterých vesnic pochází: chlapec ________________

Zopakuj si:





Vysvětli nářeční slova:

Ach, má milá

notová osnova
houslový klíč
pomlky, noty
jejich pojmenování
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dívka _____________________

Hory, doly, černý les

Poslech - Antonín Dvořák: Z Nového světa (Largo)
Jak na tebe skladba působí: ___________________________________
Který dechový nástroj slyšíš v úvodu? ___________________________

Hudební hádanka na počítači – lidové písně
Dokud se zpívá

Jakou má píseň formu? ___________________________________________________
Co tvoří první díl písně? ___________________________________________________
Kolik taktů má druhý díl písně? __________________________________
Je předvětí a závětí druhé části shodné? __________________________

Poslech - Antonín Dvořák: Dyby bola kosa nabróšená
Který hudební nástroj doprovází zpěv písně? __________________________________
V jakém tempu je písnička zpívána? ______________________________
Kdo písničku zpívá? ___________________________________________
Jakou dynamikou končí zpěv písně? ______________________________

Poslech - Věra Bílá: U vody (Paš o paňori)
Který hudební nástroj doprovází zpěv písně? _______________________
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Poslech - Tanec bizonů

Široký, hluboký ty vltavský tůně

Který hudební nástroj doprovází zpěv písně? ________________________
Zní ve skladbě sólový zpěv? __________________
Hdyž jsem šel vod Domažlic

Vyznačíme si pomlky. Jaké jsou? ___________________________
Vyznačíme značky pro repetici. V jakém taktu je tato píseň? ______________________
Mám ráda kytky
V notovém zápisu si vybarvi dynamická znaménka.
Co znamenají: __________________________________________________________
Jinou barvou si vyznač repetici. Co to znamená: __________________________ Jak se
nazývají pomlky, které zde najdeme: _______________________ Které notě odpovídají?
_____________________________ Namísto dvou takových pomlk vedle sebe by mohla
být použita jen jedna. Která? ___________________ Zapiš si do notové osnovy pomlky:
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Poznej lidové písně na počítači

Já se dycky vohlídám

Poslech - Vítězslav Novák: U muziky ze Slovácké suity
Namaluj si
šuhaje u
muziky
v krčmě:

Muzikanti, co děláte

Poslech - Vodní bubny
Který nástroj v ukázce zazněl? __________________________________

Jak se nazývá nota, která je v písničce v kroužku? ___________________
Z kolika taktů se písnička skládá? ________________________________
Načrtni si nástroje všech lidových muzikantů:

Poslech - Bedřich Smetana: Vltava
Náš významný hudební skladatel žil v letech 1824 – 1884. Tuto
symfonickou báseň dokončil za pouhých 49 dní. Skládal ji v době,
kdy už neslyšel. Je oslavou naší nejdelší řeky. Ukazuje její tok od
prvních pramínků až do jejího konce v řece Labi. Hudba tu bez
přestání zobrazuje zurčící vlnky, říčku, či mohutný tok. Vypráví
také o dění na obou jejích březích.
V jedné části naší ukázky hra orchestru nevyjadřuje zvuky
vodního toku. Co slyšíme?
_______________________________
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Červená řeka

Poslech - Leoš Janáček: Symfonietta
Které nástroje hrají? __________________________________________
Boleslav, Boleslav

V notovém zápisu určuj druhy not a pomlk: ______________________

Ten chlumecký zámek

__________________________________________________________
Poslech - Steve Reich: Sextet
Jak na tebe ukázka působí? Maluj tvary a barvy, které si vybavuješ. Nakresli si marimbu.

Vyznač si návrat melodie prvního čtyřtaktí. Je to píseň durová nebo mollová? ________
6
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Poslech - Joseph Haydn: Symfonie č. 94 S úderem kotlů

My pluli dál a dál

Jiný název této skladby je Surprise, což je česky ______________________.
Úder zahrály ______________________________.
Tři čuníci

Spočítej všechny osminové pomlky: ______________________
Do notové osnovy zapisuj různé noty a pomlky v taktech:

Ach není, tu není

Poslech - Joseph Haydn: Symfonie č. 45 Na odchodnou
Na jaký nástroj hrají poslední dva hudebníci? ______________________
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V prvních osmi taktech vybarvi čtyřtaktové předvětí a jinou barvou čtyřtaktové závětí.

Červená, modrá fiala

Který z těchto dvou úseků je melodicky ukončený? _____________________________
Hledej v notovém zápisu, zda se některá z těchto melodií opakuje. ________________
Vypiš si noty, které znáš a zapiš si k nim jejich jména:

Poslech - Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro klavír a orchestr b moll
Zapiš si dojem, jakým na tebe skladba působí: _____________________
___________________________________________________________
Ve kterých taktech je využit princip ozvěny? ____________________________________
Išla Marina

Najdi a vybarvi dynamická znaménka. Zakroužkuj dynamický vrchol písně.
Pocestný

Zapiš si význam slov
cintorín __________________________

holbička ____________________________
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Poslech - Krzystof Penderecki: Jakubova probuzení

Poslech - Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 8 F dur (2. věta)

Jaké zvukové efekty tě zaujaly, které hudební nástroje se na nich podílely? ___________

K čemu se používá metronom? ______________________________________________

________________________________________________________________________

Nakresli si ho.

Jak se liší tato hudba od té, kterou jsme dosud poslouchali? _______________________
___________________________________________________________
V tom píseckým černým lese
Jsou mlynáři
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Posuvky

- křížek zvyšuje původní tón o půltón

- bé snižuje původní tón o půltón

 Vyhledáme předznamenání v písničkách, které jsme se naučili.
 Pokud má píseň předznamenání, zazpíváme ji.
Náchodský zámeček

V jakém taktu je píseň? _______________________________________________

Které notové klíče tu najdeme? ______________________________________________

Který tanec můžeme na tento rytmus tančit? ______________________________

Jaké předznamenání vidíme na začátku skladby? ________________________________

Jaké má píseň předznamenání? _________________________________________

Jak je označen takt? _______________________________________________________

Které noty musíme zvýšit o půltón? Vybarvíme si je.

Jaká dynamická znaménka zde jsou? __________________________________________

Poslech - Johann Sebastian Bach: Sinfonia z kantáty č. 29

Jakou dynamikou začíná hra orchestru? _______________________________________

V duchu si porovnej zvuk syntezátoru se zvukem varhan v kostele. Varhany si namaluj.

Kolik notových osnov tvoří jeden takt partitury? ________________________________

Jaká hra by se ti líbila víc a proč? ________________

Kolik je na stránce partitury zaznamenáno taktů? _______________________________

___________________________________________

Které nástroje nehrají v šestém taktu? ________________________________________
___________________________________________________________
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Stará archa

Ó řebíčku zahradnický

V jakém taktu je píseň zapsána? _________________________________
Na kolika hudebních nápadech je píseň postavena? Vybarvi si je různými barvami.

Zkouška paměti na počítači
Pletla v kytku

Hudební partitura
Nástroje jsou zde zapisovány v ustáleném pořadí. V horní části najdeme vždy dechové
nástroje dřevěné. Pod nimi jsou dechové nástroje žesťové. Pod dechy najdeme nástroje
bicí. Poslední řádky patří nástrojům smyčcovým. Dirigent řídí orchestr, musí proto
sledovat všechny řádky partitury najednou. Musí vědět, jestli hráči hrají opravdu to, co
mají.
22

V jakém taktu je písnička? __________________________________
V notovém zápisu si zapíšeme názvy not. Pozor si dáme na sníženou notu b.
11

Poslech - Jakub Jan Šimon Ryba: Milí synáčkové

Grónská písnička

V pastorele slyšíme dva ženské hlasy.
Nižší se nazývá ____________________, vyšší ______________________.
Štěstí, zdraví

Narodil se tam synáček posílá mě k vám,
byste mu koledu dali - však já mu ji dám.
Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti,
rač tolárek, neb dukátek máte poslati.

Pěkně prosím, odbuďte mě, nemám tu kdy stát,
ještě musím do Betléma dítko kolíbat.
Dítko to je bohatý, v nebi vám to zaplatí,
že se budete po smrti s ním radovati.

V notovém zápisu písně najdi a vybarvi hudební otázku a hudební odpověď. Pomohou ti
kroužky a čtverečky u not.
Nástrojové skupiny – úkol
Které nástroje z obrázku patří ke

Stojí vrba košatá

strunným smyčcovým __________
____________________________
____________________________
dechovým dřevěným __________
____________________________
dechovým žesťovým ___________
____________________________
bicím _______________________
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Zlaté střevíčky

Čas radosti, veselosti

Byla cesta, byla ušlapaná

O kterém hudebním nástroji dívka zpívá? _____________________________
Do které skupiny nástrojů patří? ___________________________________________
Poslech - Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 10 e-moll
Maluj
své
pocity:
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Veselé Vánoce

Chovejte mě, má matičko

V kolikadobém taktu je píseň zaznamenána? _______________________
Téměř všechny takty mají totožný rytmus. Vybarvi dva takty, kde je rytmus pozměněn.
Doplňovačka na počítači – hudební nástroje

Už ty pilky dořezaly

Namaluj své největší vánoční překvapení.

Poslech - Leoš Janáček: Pilky z Lašských tanců
Které nástroje ve skladbě zazněly? ___________________________________________
Bratře Kubo
14

___________________________________________________________
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strunné nástroje smyčcové

strunné nástroje drnkací

strunné nástroje úderné

Bláznova ukolébavka
K obrázkům hudebních nástrojů si zapiš jejich názvy.
Poslech - Josef Mysliveček: Oktet č. 3 B dur
Které hudební nástroje slyšíme ve skladbě hrát? _______________________________
______________________________________________________________________
My jsme Valaši
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Tři slípky

Poslech - Wolfgang Amadeus Mozart: Variace C dur K. 265
Hledej ve variacích shodu s písní Tři slípky.
Kolikrát se tu ozve? ___________________
Nástrojové skupiny
dechové nástroje dřevěné

Valčíček

dechové nástroje žesťové

bicí nástroje
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