Hudební výchova – pracovní list na týden od 22. 2. - 26. 2. 2021
Na tomto listu najdeš učivo, které bys měl znát ze společných hodin HV, které probíhaly ve škole.
K opakování doporučuji využívat NOTOPÍSANKU 1 A NOTOPÍSANKU 2, případné dotazy si připrav
na společné online hodiny, můžeš se zeptat. Také vám budu na pracovní listy postupně přidávat i nové
učivo. Pracovní listy si zakládej do složky a nevracej zpět do školy. Budeš je používat i později.
Součástí domácí práce bude i poslech určité skladby na youtube, kterou si podle názvu snadno
vyhledáš. Do kontrolního listu vypracuješ zadané úkoly a vyplněný kontrolní list budeš vracet k opravě
do školy. S hudební výchovou to bude podobné jako s angličtinou, KL se budou známkovat.

1 Hudební abeceda – podle následujícího obrázku vypracuj úkol č. 1 do kontrolního listu

2. Délka not – zopakuj si, na kolik dob je nota celá (4 doby), půlová (2), čtvrťová (1), osminová
(1/2 doby) a doplň úkol č. 2.
3. Z hodin HV víš, že stupnice je řada osmi tónů jdoucích za sebou. Stupnice C dur začíná
na tónu c1 (viz obrázek hudební abeceda). Doplň řešení úkolu č. 3
4. Hudební nástroje – rozlišení - tabulka

Podle tabulky doplň do kontrolního listu úkol č. 4

Hudební výchova – KONTROLNÍ LIST – za týden od 22. – 26. 2. 2021
Úkol 1

Jméno…………………………………..

a) Z následujících písmen vyber ta, která patří do hudební abecedy a zakroužkuj
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b) Zapiš hudební abecedu od tónu c (i pozpátku)
c, d, ………………………………………… c, h, ……………………………………….
c) zapiš nožičky k notám a doplň noty půlové

Úkol 2 Doplň číslicí
Do 4/4 taktu se vejde …..nota celá, ……půlové, …..čtvrťové, …..osminových

Úkol 3 Který tón je ve stupnici C dur třetí……, pátý……, sedmý …….
Úkol 4 Kam patří nástroje? Ke každému nástroji napiš číslo skupiny, do které patří:
Dechové 1

Smyčcové 2

Bicí 3

Klávesové 4

Housle…

trubka…

velký buben…

harfa…

saxofon…

klavír…

flétna…

kontrabas…

Drnkací 5

Úkol 5 Poslechni si následující skladbu s názvem Óda na radost
-je původně báseň, která oslavuje přátelství mezi lidmi
- byla zhudebněna Ludwigem van Beethovenem
- od roku 1985 je oficiální hymnou Evropské unie
- https://www.youtube.com/watch?v=Jg3sEE18WsE&ab_channel=Andr%C3%A9Rieu

