
                               Nové zadania z HN.   

 

Milí moji žiaci, posielam vám nové zadania z HN v tomto týždni od 19.10- 23.10.2020 

Doplňte si poznámky, ktoré vám posielam v druhom dokumente. 

Nech sa vám všetkým v zdraví darí, myslím na vás. Vaša pani učiteľka M.Kováčiková  

 

Žiaci PŠ 

Precvič si písanie novej noty-G1 v Tralazošite 

-napíš ju do notového zošitka 1 riadok polovými notami  

                                                      1 riadok osminovými notami 

-nauč sa básničku o Gejzovi – generálovi a vymaľuj si obrázky podľa hudobného kráľovstva 

 

 

 

1.ročník 

1.Zapíš rytmus v dvojštvrťovom takte na rytmickú linajku : 

Osminová nota, osminová nota, štvrťová nota, taktová čiara., polová nota, taktová čiara., 

štvrťová nota, štvrťová pomlčka, taktová čiara., osminová štvorica., dvojitá taktová čiara. 

2.Odpíš si noty v basovom kľúči v malej oktáve c- g  

-pomenuj tóny aj pomlčky v prvých dvoch riadkoch – písmenami 

 

2.ročník  

1. Zapíš rytmus v dvojštvrťovom takte na rytmickú linajku: 

Štvrťová nota, osminová dvojica, taktová čiara., osminová nota, osminová pomlčka, štvrťová 

nota, taktová čiara., polová pomlčka, taktová čiara., štvrťová nota, štvrťová nota., dvojitá 

taktová čiara. 

2.Pomenuj latinskými názvami – stupňami v stupnici, tóny piesne – V šírom poli... 

Pomôcka: Prvý tón- c2- je oktáva, druhý tón h1 – je septíma. 

 



3.ročník  

1.Zapíš rytmus v trojštvrťovom takte na rytmickú linajku: 

Štvrťová nota s bodkou, osminová nota, osminová nota, osminová nota., taktová čiara., 

štvrťová nota, štvrťová pomlčka, štvrťová nota, taktová čiara., polová nota, triola, taktová 

čiara., osminová pomlčka, osminová nota, osminová pomlčka , osminová nota, štvrťová nota, 

dvojitá taktová čiara. 

2.Odpíš si poučku o harfe 

3.Pomenuj názvy nôt v cvičení 1 a 2. 

 

4.ročník 

1.Zapíš rytmus v trojštvrťovom takte  na rytmickú linajku: 

Osminová nota, štvrťová nota, osminová nota, štvrťová nota, taktová čiara., šestnástinová 

štvorica , štvrťová nota, osminová dvojica, taktová čiara., osminová dvojica, osminová 

pomlčka, osminová nota, triola, osminová pomlčka, osminová nota., taktová čiara., polová 

pomlčka, štvrťová pomlčka, dvojitá taktová čiara. 

2.Odpíš si poznámky do zošita- verbunk, čardáš. 

 

 

5.ročník 

1. Odpíš si zadanie o chansone do notového zošita a nauč sa to. 

2. Vypočuj si ukážku chansonu- https://www.youtube.com/watch?v=dVvlmpo5g9k 

3.Zapíš rytmus v 4/4 takte :  

Štvrťová s bodkou , šestnást.pomlčka, osmin.nota, štvrťová pomlčka, šestnást.nota, 

šestnást.pomlčka, šestnást.pomlčka., taktová čiara., polová s bodkou, osmin.pomlčka, osmin. 

pomlčka, taktová čiara., osmin.nota, osmin.nota, osmin.nota, osmin.pomlčka, triola, 

osmin.nota, osmin.pomlčka, taktová čiara, polová nota, polová pomlčka, dvojitá taktová 

čiara. 

 

 

6.ročník  

1.Prepíš si do notového zošita poznámky : koncert, concerto grosso, concertino, J.S.Bach – 

prvá veta + tvorba. Vypočuj si jeho dielo: https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA 

https://www.youtube.com/watch?v=dVvlmpo5g9k
https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA


2. Zapíš rytmus v 4/4 takte:  

Osmin.nota, štvrťová s bodkou, šestnást.dvojica, šestnást.pomlčka, šestnást. nota, 

osmin.pomlčka, osmin.nota, taktová čiara., šestnást.trojica, šestnástin.pomlčka, štvrťová 

nota, polová nota, taktová čiara., štvrťová pomlčka, osmin.pomlčka, šestnástin.nota, 

šestnástin.pomlčka, osmin.pomlčka, šestnástin.nota, šestnástin.pomlčka, štvrťová nota, 

taktová čiara., triola, osmin.pomlčka, osmin.nota, osminová štvorica, dvojitá taktová čiara. 

 

 

 

 

7.ročník    

1.Odpíš si poznámky do notového zošita : Hudobná veta, súvetie, predvetie, závetie, 

madrigal, renesancia. Vypočuj si ukážku : https://www.youtube.com/watch?v=0yd5EE0hAB8 

2.Zapíš rytmus v 6/4 takte: 

Šestnástinová dvojica, štvrťová nota, šestnástinová pomlčka, štvrťová pomlčka 

,šestnástinová pomlčka, šestnástinová štvorica, štvrťová nota, osminová pomlčka, osminová 

nota, taktová čiara., osminová pomlčka, osminová nota, štvrťová nota, osminová nota 

štvrťová nota, osminová nota, šestnástinová nota, šestnástinová pomlčka, osminová nota, 

triola, taktová čiara., štvrťová pomlčka, polová pomlčka, šestnástinová pomlčka, 

šestnástinová nota, štvrťová pomlčka, šestnástinová nota, šestnástinová pomlčka, 

šestnástinová trojica, šestnástinová pomlčka, taktová čiara., osminová štvorica, štvrťová 

pomlčka, polová s bodkou, dvojitá taktová čiara,.  

 

 

 

ŠPD 

1.Poznač si poznámky od: taktu- silu  a zapamätaj si ich. 

2. Zapíš rytmus v ¾ takte na rytmickú linajku : 

Štvrťová nota, štvrťová pomlčka, osminová nota, osminová pomlčka, taktová čiara., 

osminová dvojica, osminová pomlčka, osminová nota, šestnástinová štvorica, taktová čiara., 

polová s bodkou., taktová čiara., štvrťová nota, triola, štvrťová  pomlčka., dvojitá taktová 

čiara. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


