
Rytmus - délky not a jak je budeme počítat
   
   Minule jsme se naučili poznávat různé druhy not. Víme, jak se jmenují a jak 
vypadají. Teď si vysvětlíme, jak je budeme správně počítat, abychom dokázali 
tleskat (nebo hrát na nástroj) ve správném RYTMU. Rytmus počítáme na doby 
(každá nota má určitý počet dob, tedy trvají různě dlouho). 

NOTA CELÁ – TRVÁ 4 DOBY 
                                                    
    -Je to nejdelší nota. Počítáme:   první-druhá-třetí-čtvrtá  
- Pokud ji chceme zahrát na klavír, stiskneme klapku a držíme ji dokud 
nenapočítáme do 4 (do 4 dob). Pokud ji chceme zazpívat, pak zpíváme 
nepřetržitě jeden tón dokud nenapočítame do 4. Pokud ji budeme chtít 
vytleskat, pak tleskneme a držíme dlaně u sebe, dokud nenapočítáme do 4.

                                                                                            

NOTA PŮLOVÁ – TRVÁ 2 DOBY                                 
                                                                    
     - Řadíme ji mezi dlouhé noty. Počítáme:první-druháf  (
- Pokud ji chceme zahrát na klavír stiskneme klapku a počítáme na  2 
doby. Pokud ji chceme zazpívat, pak zpíváme nepřetržitě jeden stejný tón 
na dvě doby. Pokud ji chceme vytleskat, pak tleskneme a držíme dlaně u 
sebe dokud nenapočítáme do 2.

NOTA ČTVRŤOVÁ – TRVÁ 1 DOBU    
                                                                                  

   -Řadíme ji mezi kratší noty. Počítáme:   první  (druhá)   (třetí..)
   -Pokud ji chceme zahrát na klavír stiskneme klapku pouze na jednu 
dobu. Pokud ji chceme zazpívat zazpíváme jeden krátký tón na jednu 
dobu. Pokud i chceme vytleskat tleskneme, odděláme dlaně od sebe a 
počítáme jednu dobu.



Takt a taktová čára
Je důležité abychom si tyto dva pojmy zapamatovali! Notovou osnovu rozdělují 
taktové čáry a prostor mezi nimi je jeden takt. 

                                            Taktová
                                                        čára

   
                  1.takt                               2.takt                       3.takt                 4.takt

-Takty jsou takové přihrádky do kterých píšeme určitý počet not (=dob). Do 
jednoho taktu můžeme napsat jednu notu půlovou a pak bychom každý takt 
počítali na dvě doby. Do jiného taktu můžeme napsat dvě noty půlové, pak bychom
tento takt počítali na 4 doby(2+2 doby = 4 doby).
-Na kolik dob budeme počítat, nám vždy prozradí číslo na začátku notové osnovy, 
hned za houslovým klíčem.

DVOUČTVRŤOVÝ TAKT 

- Vidíme, že za houslovým klíčem je 2 a 4. Horní číslo 
nám říká kolik dob se vejde do jednoho taktu. Vtomto 
případě tedy 2 doby. Počítáme tedy raz, dva ( nebo 
první, druhá).

ČTYŘČTVRŤOVÝ TAKT
 V tomto případě se do jednoho taktu vejdou 4 
doby. Počítáme tedy raz, dva, tři čtyř (nebo 
první, druhá, třetí, čtvrtá).

             Raz   dva      tři    čtyř      raz   dva   tři-čtyř

Domácí úkoly: 1)Vyplň cvičení v pracovním listu.
                        2) Nauč se zpaměti, jak vypadají noty a na kolik dob je
                            počítáme.
                            


