
                                                           Hudební výchova 5.třída 

Díky všem dětem, které vypracovaly domácí úkol a zapsaly do not písničku Loučení, loučení. 
Odpvědělo mi zatím devět dětí a jedna žákyně písničku poznala. Posílám vám nahrávku, můžete si 
ji zazpívat se mnou, nebo si ji najděte na youtube. 
Je sice smutná, ale přesto jakoby se v melodii skrývala naděje na to, že každá bolest jednou přebolí.
Ale především je důležitá pro zpěv, protože začíná velkým skokem v melodii: z C1 na G1. V 
solmizaci, jak jsme ji cvičili, je to DO-SO. Když pak umíme zpívat tuhle písničku, umíme zazpívat i
tenhle skok o čtyři tóny výše. Zkuste si ji také zazpívat na jména not, jak jste zapsaly do sešitu.

Doplňte si takty a repetice  (opakování druhé části písničky), několik malých chyb v notách opravte.

Nejčastější chyba byla zapomenutá čtvrťová pomlka, označená 4P. Pomlky, ticho v hudbě, jsou 
velmi důležité pro její členění melodie na části. Jsou to vlastně také nádechy při zpěvu. Rytmus sám
o sobě je vlastně střídáním úderu a ticha.
Napište toto rytmické cvičení a zopakujte si zápis pomlk.
1 =  jdena celá-                                             1N = celá nota - 1P celá pomlka
2 = ½ jedna polovina  - půlová                     2N                     - 2P
4 = ¼ jedna čtvrtina    - čtvcrťová                4N                     - 4P
8 = 1/8jedna osmina    - osminová               8N                     - 8P
16= 1/16jedna šestnáctina- šestnáctinová    16N                    - 16P

Takt čtyřčtvrťový = dvě 4 pod sebou : 1N,2P,8N,8N, 8P, 8N,4P,16N,16N,16N,16N, 4N,8P,8N,2P,2N

Takto se píší šestnáctinové noty a pomlky. Nezapomeňte, „vítr fouká z leva do prava“ a praporky 
vlají po větru do prava i když je nožička noty napsaná dolů (příklad je první nota - jeden z vás 
zapomněl).
Napište pod noty jejich jména. 

  Noty zvýšené a snížené – křížek, béčko, odrážka
Zapiš do notové osnovy v celých notách (nezapomeň na klíč):
fis1, des1, cis2, as1, gis1, es1, b1,(B=Hes)


