
Úlohy z HN pre žiakov od 11.5.2020 

 

Milí žiaci posielam ďalšie úlohy na vypracovanie, ktoré mi posielajte na môj mail 

(monika712@gmail.com). Nech sa vám v tom darí, myslím na vás. Vaša pani učiteľka 

M.Kováčiková  

 

PŠ: 

-Precvič si písanie tónov: napíš 1 riadok tón F1 ako osminovú dvojicu, napíš 1 riadok tón D2 

ako osminovú notu. 

-Vypracuj 1 stranu-Tralazošit 

-Zapíš rytmus piesne Jedna druhej riekla, v 2dobom takte, celý rytmus si najprv vytlieskaj 

a napíš na 1 linajke. V prvom takte máš mať dve osminové dvojice, druhom takte dve 

štvrťové noty atď. Za každým taktom napíš taktovú čiaru. 

 

Roč.1,2,3. 

1. 

   a) Podčiarknutím prvých písmen vo vete ti vždy vznikne hudobné slovo, ktoré napíš:  

       Vašu almužnu letmo čakám, istotne krátko. 

       Norbert odcestoval teraz autom. 

       Povedz Otovi smelo-utiekol včera koník Arpád. 

2.  

   Hudobná matematika: spočítaj a odčítaj hodnoty nôt a pomlčiek a výsledok zapíš číslom. 

   a)  Celá- štvrťová+ polová- osminová dvojica=  

   b)  Osminová pomlčka + štvrťová+ polová s bodkou- osminová nota= 

    c) Polová pomlčka + osminová štvorica- triola= 

 

Roč.4,5. 

1. 

     a) Napíš noty v 2 čiarkovej oktáve: es, ges, his, cis, des, ais, be, gis, ces, dis, fes- všetky ako           

        polové.    



b) Napíš tóny v basovom kľúči v malej oktáve: cis, fes, gis, es, dis, hes, fis, des, ais, ges. 

 

2. 

    Uhádni, čo to môže byť? 

a)skladba, kde hrajú 4 sláčikové nástroje, skladá sa z 2 slov-začína sa na písmeno S... 

b)Najväčší drevený dychový nástroj podobný fujare-končí na písmeno ...T 

c)Hudobný výraz, kedy sluchom analyzujeme tóny, akordy... niektorí žiaci ju majú vždy 

dobre, skladá sa z 2 slov a končí na písmeno ...A 

 

Roč.7. 

1. 

   Preopakuj si dur. stupnice a napíš správnu odpoveď: 

   a)ktorá stupnica má 4 krížiky? 

    b)zoraď béčka v správnom poradí: as, des, ces, fes, be, es, ges. 

    c)Vymenuj krížiky (predznamenanie) v správnom poradí...................... 

    d)Doplň chýbajúce tóny v stupnici:  as _c _es_ _as. 

2. 

   a)Do notového zošita napíš durové kvintakordy + ich obraty v tóninách (obrat vytvoríš 

presunutím spodného tónu o oktávu vyššie) : 

 G+, D+, Es+, H+,F+. 

 b)Preopakuj si expresionizms + hud.predstavitelov tohto obdobia. 

 c)Preštuduj si život a dielo K.Pendereckeho, a vypočuj si jeho skladbu: Threnody for the 

victims of Hiroshima  

       



 


