
Úlohy z HN pre žiakov od 1.6.2020  

 

Milí žiaci. Posielam pre vás nové zadania na vypracovanie , zdokonalenie a tvorivosť 

z hudobnej náuky. Úlohy posielajte na môj mail ( monika712@gmail.com ).Želám vám nech  

sú cvičenia pre vás ľahké , myslím na vás všetkých. Vaša pani učiteľka Monika Kováčiková  

 

PŠ:  

-Vypracuj a vyfarbi 1 stranu z Tralazošitka 

-Preopakuj si básničky , ktoré sme sa učili o notách : od C1- C2  

-Napíš tóny ( stupnicu C dur ) C1, D1, E1, F1, G1, A1, H1, C2-  3x v troch notových osnovách: 

 1x celými notami 

 1x polovými notami  

 1x osminovými notami 

 

ROČ. 1.,2.,3. 

1.Zadanie na rozmýšľanie : napíš správnu odpoveď  

a)Nota , ktorá je v 3 medzere, zvýšená posuvkou a v husľovom kľúči je v stupnici Cis dur  2x 

na začiatku a na konci.  

b)Tón ležiaci na štvrtej čiare , zvýšený posuvkou s koncovkou – is  a v basovom kľúči sa volá 

malé fis. 

c) Nad notovou osnovou máme veľa tónov, jeden z nich leží nad druhou pomocnou linajkou , 

aby nebol sám pridaj posuvku s príponou – es.  

Zapíš tóny , ktoré ti vyšli aj do notovej osnovy- osminovými hodnotami. 

 

2.Hudobná retiazka z hudobnej vety. 

NADANÝ MUZIKANT PRECÍTI A INTERPRETUJE SKLADBU AUTORA SRDCOM. 

a)Zo slova : SKLADBU  vytvor retiazku hud.slov , ktoré sa spoja vždy prvým písmenom 

.Napr.slovo MOC- Moderato- Oktáva – C dur 

b)Preopakuj si písanie tónov : Napíš stupnicu C dur v oktávach od C1- C3 : polovými notami , 

ku každému tónu napíš krížik a pomenuj noty . 
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ROČ.4, 5. 

1.Hádaj na čo myslím . 

a) Je to hud. nástroj , pomocou vzduchu sa v ňom tvorí tón , má zvieraciu podobu .Čo je to ?  

b) Je to  známy svetový skladateľ , ktorý svoj životný údel zapísal do nôt. V jeho mene je 3x 

písmeno E. 

c) Sú to skupinky tónov , ktoré doplňajú melódiu , zapisujú sa malými notami alebo 

zvláštnymi značkami pri hlavnej note- názov je z 2 slov. 

d) Myslím na lichobežníkovú rezonančnú skriňu , naprieč vedené struny. Patrí medzi 

hudobné nástroje .Pomôcka- 2 paličky.  

 

2.Nájdi správne intervaly, nesprávne označ krížikom :  

a) m.3= A1-C2,  b)v.3= Fis1-A1,  c) v.7 = D1- Cis2,  d) m.6 = Ces1- As1 

3. Napíš : 4x- č.5  od tónu H1, ES1, G1, AS1: smerom nahor – celými notami. 

 

ROČ.7. 

1.a)Napíš notami 5 ľubovoľných zväčšených kvintakordov v husľ.kľúči  

    b)Tieto kvintakordy prepíš do basového kľúča do veľkej oktávy  

    c) Pomenuj tóny z PZ – str.11: vrchné dva riadky  

2.a) Pretransponuj túto melódiu o č.4 vyššie a napíš správne predznamenanie 

   b) Naštuduj si dielo J. Cikkera PZ –str.63, 64  

   c) Vypočuj si jednu z jeho skladieb : J.Cikker – Spomienky op.25 a opíš dojmy z tohto diela  

 

 

 

 

 


