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Úloha č.1

Úloha č.2:  Pod každú notu napíš správnu solmizačnú slabiku, zakrúžkuj najnižší a najvyšší tón

piesne. Koľkokrát sa v piesni zopakuje nota g1? Ako sa volá pomlčka v druhom a štvrtom riadku?

 Úloha č.3: Z nôt v posledom takte utvor synkopu

 Úloha č.4: V akej tónine (stupnici) je daná pieseň?

 Úloha č.5: Aké intervalové vzdialenosti sa     

  nachádzajú v piesni?

 Úloha č.6: Pieseň si môžeš zahrať a zaspievať na

svojom hudobnom nástroji ♫☺♪

Téma: Strunové sláčikové nástroje

Spoločným znakom strunových  sláčikových  nástrojov  sú  štyri  struny  a  podobný  tvar.  Líšia  sa

veľkosťou a tónovým rozsahom. Skladajú sa z ozvučnej skrine (trup), ku ktorej je pripevnený krk s

hlavicou a hmatníkom. Nad hmatníkom sú napäté struny, ktoré vedú cez drevenú kobylku. Struny

sa ladia pomocou kolíkov. Horná doska má dva otvory v tvare písmena f. 



SLÁČIK sa skladá z prútu a konských vlasov (z chvosta), ktoré sú napnuté medzi špičkou sláčika a

žabkou. Vlásie sa dá uvoľňovať a napínať pomocou skrutky pri žabke.

HUSLE 

      

Husle sú najmenším sláčikovým nástrojom a majú 4 struny. S ostatnými sláčikovými nástrojmi 

tvoria základ symfonického orchestra.

VIOLA je väčšia ako husle. Tónový rozsah je podobný husliam, ale dajú sa na nej zahrať i nižšie 

tóny. 

VIOLONČELO má 4 struny, ktoré sú ladené v čistých kvintách

na tóny C, G, d, a (o oktávu nižšie ako viola). Hráč pri hre sedí

a nástroj drží medzi kolenami. Kovovým bodcom sa violončelo

opiera o podlahu. 

KONTRABAS je najväčším sláčikovým nástrojom a hráč

dokáže zahrať najhlbšie tóny. Struny sú ladené v čistých

kvartách na tóny E, A, D, G. Vysúvateľným kovovým bodcom

sa nástroj opiera o podlahu. 

Sláčikové nástroje sú zastúpené v komorných, sláčikových,

operných a symfonických orchestroch. 

Úloha č.3: Opakovanie

Zopakuj si a vymenuj v správnom poradí všetky durové aj molové stupnice s krížikmi a béčkami. 


