
Milí žáci,

ráda  bych  navázala  na  předchozí  vysvětlování  kvintového  kruhu
u durových  stupnic.  Kvintový  kruh  jsem  vám  pro  lepší  pochopení
zpracovala přímo v notové osnově. Důležité je uvědomit si, že vzdálenost
1. až 5. stupně ve stupnici označujeme intervalem kvinty, proto mluvíme
o kvintovém  kruhu.  V  tomto  kruhu  každá  další  stupnice  přibírá  jeden
křížek. Kvintový kruh pracuje pouze s křížky. Pro ty z vás, kteří přemýšlí
nad  stupnicemi  s  béčky,  malé  info  (stupnice  s  béčky  postupují  po
kvartovém  kruhu,  který  si  probereme  v  dalších  lekcích).  Součástí
vysvětlení kvintového kruhu durových stupnic jsou i úkoly, které prosím
vypracujte  a  klidně  mi  je  můžete  poslat  na  můj  e  mail:
k.machackova@centrum.cz,  samozřejmě  i  v  případě  dotazů  se  na  mě
můžete  obrátit  na  této  mailové  adrese.  Nejlepší  by  bylo,  kdybyste  se
durové stupnice v kvintovém kruhu naučili zpaměti. Je to totiž nejrychlejší
a v praxi se vám to nejlépe osvědčí a hlavně, není toho mnoho! 

Dále jsem pro vás připravila pracovní list na procvičení tónů základních a
odvozených. Pracuje se zde s křížky i s dvojkřížky, s béčky i s dvojbéčky a
samozřejmě  s  odrážkami.  S  dvojkřížkem a  s  dvojbéčkem se  nepotkáte
často, ale měli byste o nich vědět. Naproti tomu křížky, béčka a odrážky se
vyskytují hodně často, proto si nezapomeňte udělat úkol, který je součástí
pracovního listu a který tuto problematiku procvičí.

Nesmíme  zapomenout  ani  na  hudební  ukázky,  tentokrát  přicházím  se
skladateli z období 19. století, čili z období romantismu. 

1.  J.  Offenbach  (1819-1880):  opera  Hoffmannovy  povídky.  Árie
sopranistky (vysoký ženský hlas) Patricie Janečkové je opravdu zábavná!
Představuje v ní loutku na klíček. Určitě se u této ukázky pobavíte!
https://www.youtube.com/watch?v=mVUpKIFHqZk

2. B.  Smetana  (1824-1884): symfonická  báseň  Vltava  z  cyklu
symfonických básní Má Vlast. V orchestru hrají mladí lidé, o něco starší
než vy a ukázka netrvá ani 15 minut. Poslechněte si ji celou a zkuste určit
hudební nástroje, které v ukázce uvidíte.
https://www.youtube.com/watch?v=l6kqu2mk-Kw
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