
Hudební nauka : 1. ročník

Hudební abeceda je řada 7 tónů : c,d,e,f,g,a,h

Stupnice je řada  8 tónů, které jdou za sebou podle určitých pravidel, 
                                  stupnice se jmenuje podle prvního a posledního tónu,
                                  1. a poslední tón jsou stejné
  C dur  -  začíná a končí tónem c, c1 – c2 ( nemá žádné předznamenání)
   F dur  -  začíná a končí  tónem f,  f1 – f2 ( v předznamenání má 1 bé : hes)
  G dur  -  začíná  a končí tónem  g, g1 – g2 (v předznamenání má 1 křížek : fis)
  D dur  -  začíná a končí tónem d,  d1 – d2 ( v předznamenání má 2 křížky : fis, cis)
  B dur  -  začíná a končí tónem b,  b malé – b1 ( v předznamenání má dvě bé : hes, es)

Předznamenání se píše za houslový klíč před stupnici, dále v notové osnově před stupnici.
V každé stupnici jsou půltóny = to jsou pravidla , mezi 3.-4. a 7.-8. tónem, tyto tóny spojíme jako 
dvě třešničky.

Některé stupnice jsme již psali ve výuce v hudební nauce, k jiným jsme se ještě nedostali.
Zkusíme tedy nyní:

Úkoly pro 1. ročník hudební nauky:

1. Do notového sešitu napište houslový klíč a za něj v celých notách (pouze prázdné hlavičky)
    hudební abecedu nahoru a dolů, noty pište dál od sebe, noty pojmenujte a dbejte na to, abyste
    písmenka psali přesně pod noty, zakončete taktovou čárou.

2. Na novou notovou osnovu napište houslový klíč a zapište v celých notách stupnici C dur a G dur.
    Dále potom stupnici F dur. Dbejte na to, že na začátku nové notové osnovy musí být vždy       
    houslový klíč. Za každou stupnici napište taktovou čáru.  Noty ve stupnicích pojmenujte.

3. K novým stupnicím patří – D dur a B dur.
    Napište houslový klíč na novou notovou osnovu, napište předznamenání, napište v celých notách 
( nápověda : D dur – 2 křížky : fis, cis : d1, e1, fis1, g1, a1, h1, cis2, d2,
                    B dur – 2 bé : hes(neboli bé), es : hes malé, c1, d1, es1, f1, g1, a1, hes1)
    Noty ve stupnicích pojmenujte. Za každou stupnici napište taktovou čáru.

Pokud jste úkoly zvládli, jste šikovní a posílám velkou pochvalu. Děkuji!



Hudební nauka : 2. ročník

Stupnice máme durové a mollové. Vždy mají 8 tónů.

Durová stupnice má půltóny mezi 3.-4. a 7.-8. tónem.
Mollová stupnice má 3 podoby : aiolskou, harmonickou, melodickou.

aiolská stupnice – půltóny má mezi 2.-3. a 5.-6. tónem
harmonická stupnice – půltóny má mezi 2.-3., 5.-6. a 7.-8. tónem, 

zvyšuje 7. tón – napíšeme před 7. tón křížek
melodická stupnice – půltóny má mezi 2.-3. a 7. -8. tónem : nahoru -píšeme ji nahoru i dolů

směrem nahoru  zvyšuje 6.a 7. tón – napíšeme před něj křížek
směrem dolů ruší  zvýšený 6. a 7. tón – napíšeme před něj odrážku

!! směrem dolů má půltóny mezi 2.-3. a 5.-6. tónem
(počítáme odspodu).

Stupnice a moll (nemá žádné předznamenání) má tyto tóny:
aiolská (A) : a1 h1 c2 d2 e2 f2 g2 a2
harmonická (H) : a1 h1 c2 d2 e2 f2 gis2 a2
melodická (M) : nahoru : a1 h1 c2 d2 e2 fis2 gis2 a2, dolů : a2 g2 f2 e2 d2 c2 h1 a1

e moll – v předznamenání křížek fis(bude za houslovým klíčem na začátku před stupnicí)
(A) : e1 fis1 g1 a1 h1 c2 d2 e2
(H) : e1 fis1 g1 a1 h1 c2 dis2 e2
(M) : e1 fis1 g1 a1 h1 cis2 dis2 e2, dolů: e2 d2 c2 h1 a1 g1 fis1 e1.

d moll – v předznamenání béčko hes(be) – bude v předznamenání
(A) : d1 e1 f1 g1 a1 be1 c2 d2
(H) : d1 e1 f1 g1 a1 be1 cis2 d2
(M) : d1 e1 f1 g1 a1 h1 cis2 d2, dolů :   0

Úkoly pro 2. ročník:

1. do notového sešitu napište Adur
                                               E dur 
                                               a D dur +ke každé stupnici 5akord + jeho obraty (6ak., 4/6ak.)
2. do notového sešitu zapište  a moll a emoll aiolskou, harmonickou, melodickou
3. do notového sešitu zapište  d moll + melodickou směrem dolů zkuste sami
(příště si ji zkontrolujeme).

 Pokud jste úkoly zvládli, jste šikovní a posílám velkou pochvalu. Děkuji.



Hudební nauka  :  3. ročník

Durová stupnice  - půltóny mezi 3.-4. a 7.a 8. tónem
 Mollová stupnice má 3 podoby : aiolskou, harmonickou, melodickou.

aiolská stupnice – půltóny má mezi 2.-3. a 5.-6. tónem
harmonická stupnice – půltóny má mezi 2.-3., 5.-6. a 7.-8. tónem, 

zvyšuje 7. tón – napíšeme před 7. tón křížek
melodická stupnice – půltóny má mezi 2.-3. a 7. -8. tónem : nahoru -píšeme ji nahoru i dolů

směrem nahoru  zvyšuje 6.a 7. tón – napíšeme před něj křížek
směrem dolů ruší  zvýšený 6. a 7. tón – napíšeme před něj odrážku

!! směrem dolů má půltóny mezi 2.-3. a 5.-6. tónem
                                                                               (počítáme odspodu)

Interval – je vzdálenost mezi dvěma tóny, rozlišujeme čisté a velké:
č1, v2, v3, č4, č5, v6, v7, č8.

Úkoly :
1. zapište stupnici: Es dur (3 bé)  +  As dur (4 bé)                                                                                 

+ 5ak.  s obraty (6ak., 4/6ak) + T S D

2. zapište  stupnice : amoll – A, H, M
e moll – A, H, M

3. zapište do notové osnovy za houslový klíč tyto intervaly (v celých notách) a pojmenujte je:
c1 -e1 c1 – g1 c1 -h1 c1 – c2 c1 – f1
d1 – a1 d1 – h1 d1 – cis2 d1 – d2 d1- g1
g1 – g2 g1 – d2 g1 – e2 g1 – c2 g1 - fis2

                   

  Příště si úkoly zkontrolujeme a opravíme.   

 Pokud jste úkoly zvládli, jste šikovní a posílám velkou pochvalu. Děkuji.                                          
                            

   



Hudební nauka  :  4. ročník

5akord – je souzvuk 3 tónů, 1. , 3. a 5. tónu, leží na 1. stupni dané stupnice (tedy na tónice)
7akord – je 5akord + m3, leží na 1. stupni dané stupnice (tedy na tónice)
(kvintakord, septakord)

Durová stupnice s křížky : C dur, G dur (fis), D dur (fis, ci), A dur (fis, cis, gis), 
                                           E dur (fis, cis, gis, dis)
Durová stupnice s béčky : F dur (bé), B dur (bé, es), Es dur (bé, es, as), As dur (bé, es, as, des)

Úkoly:

1. zapište stupnici F dur + 5ak. s obraty
2. zapište stupnici B dur + 5ak.  s obraty
3. zapište stupnici As dur + 5ak.  s obraty

4. zapište 7ak. (septakord) :  C, F, B, Es, As, G, A, E

Příště si úkoly zkontrolujeme, popřípadě opravíme.

 Pokud jste úkoly zvládli, jste šikovní a posílám velkou pochvalu. Děkuji.    


