
Milí žiaci, posielam ďalšie úlohy na vypracovanie, ktoré mi posielajte na môj 

mail (monika712@gmail.com).  

Nech sa vám v tom darí, myslím na vás.  

Vaša pani učiteľka M. Kováčiková :) 
 

úlohy z HN pre žiakov od 27.4.2020 

 

PŠ : 

- Tralazošit  1 strana  

- Preopakuj si zápis pomlčiek  : 

 1 riadok štvrťovú 

 1 riadok osminovú  

- Nakresli do notového zošitka hudobný obrázok z názvu piesne : Prší,prší, Zlatá  brána  

    

ROČ. : 1., 2., 3. -  
1. Doplń odpovede do viet : 

 a, Nota cis2  sa nachádza v  .................................. 

 b, Nota b1 sa zapisuje  na ...................................... 

 c, Nota ges2 leží ..................................................... 

 d, Polová pomlčka sa nachádza ............................. 

 

2.Odpíš do zošita a zakrúžkuj len  správne čísla v uvedenej vete : 

 a, Celá pomlčka sa počíta na 2 doby  

 b, Osminová nota sa hrá na 1/2 doby  

 c, Polovú notu s bodkou  počítame na 3 doby  

 d, štvrťovú s bodkou počítame na 2 a 1/2 doby  

 

ROČ. :  4., 5., -  

1. Napíš do notového zošita durové kvintakordy  v tóninách - 1 , 3 , a 5 tón zo stupnice , pod notovú 

osnovu ich označ D5 

 a, Cdur  

 b, Ddur  

 c, Adur  

 d, ESdur  

 

2.a, Vymenuj a zapíš do zošita melodické ozdoby , ktoré sme sa učili : ............ 

   b, Ktorá melod.ozdoba sa označuje značkou tr..? ................ 

   c, V akom hud.slohu sa často používali tieto ozdoby ? .................................... 

  

3. Z  PZ- preštudujte si strany 50, 51 a 54.  

 

ROČ: 7 ., - 
1 a, Napíš do notového zošita kvintakordy v husľovom kľúči :  

   Dur od tónu es1, Mol od f1, ZV od h1, ZM od d1, ZV od as1, Dur od fis1,  Mol   

  od g1, ZM od cis1.  

 

2. a, Vymenuj a napíš do zošita predstaviteľov renesancie :............................. 

    b, Napíš  hud. skladateľov z obdobia novoromantizmu ................................ 

    c, Vymenuj predstaviteľov impresionizmu ..................................................... 

 

3.- Vypočuj si hud. ukážku od skladateľa C. Debussyho : Faunovo popoludnie 

Pekné dni vám želám  :)  



 


