
Milí žiaci!  

Pozdravujem  Vás a keďže sa nemôžeme vidieť osobne, budete pracovať na diaľku. Z HN Vám 

budem každý týždeň posielať zadania, ktorú máte vypracovať do notového zošita  a pracovného 

zošita (ďalej PZ). Vypracované  úlohy posielajte na môj email (monika712@gmail.com) do 

6.4.2020. Budú sa Vám rátať ako plus k celkovému hodnoteniu. Držím Vám palce ,aby ste sa 

nenechali znechutiť tým, že máte viac úloh, ktoré by sme bežne urobili v škole, nič naviac.:) 

Tak nech sa Vám v tom darí, myslím na vás. Vaša pani učiteľka M. Kováčiková :) 

 

HN 30.3.2020 : 

 

PŠ.:- 1 strana Tralazošit : akúkoľvek , ktorú sme ešte nevypracovali . 

       - Napíš do notového zošita 1 riadok polových nôt E1,+1.riadok štvrťové noty A1.  

 

Roč. 1.2.3. -1,Napíš do not .zošita polové  noty-cis2, 

es1,fis2,ges1,hes(b),as1,des2,cis3,ais,his2. 

                       

2.Odpíš a doplň vety : 

a) krížik notu   ______  o pol tónu, tón dostáva príponu  __.  

b) Osminová pomlčka sa počíta na ____ doby, zapisuje sa v _____  ___________ v not. 

osnove.  

c) dvojštvrťový takt sa počíta na _____ doby. 

 

3.odpíš a označ áno , nie: 

a) husľový kľúč je F kľúč   ÁNO NIE 

b) celá nota sa počíta na 2 doby  ÁNO NIE 

c) akord je súzvuk troch tónov  ÁNO NIE   

+1 strana z PZ  

 

Roč. 4.5.6.- doplň tóny do notového zošita  v husľovom kľúči : polová es2, štvrť.fis2, celá 

ges2,osmin..ces3,šestnastinová as, osminová dvojica dis2, triola ces2, šestnástinová .dvojica 

b2, štvrť.dis3, osminová štvorica fes2. 

+2 strany z PZ  

- dejiny : vypočuj si 1 ukážku z obdobia barok od skladateľov -BACH,HANDEL, VIVALDI 

+ opíš vlastnými slovami (1 veta) každú skladbu zvlášť. napr. (rýchla, tanečná, smutná)  

 

Roč. 7- Doplň tóny v bas. kľúči - osminová ces, FIS, ges, AIS, dis, CES, his, as, ES, B 

        - Napíš intervaly vrchné nahor : ↑ 

  m.3 od.a1, zv.4 od b1, zm.5 od d1, zm.6 od cis1, zv.5 od es1, zm.7 od fis1, m.2 od h1, zv.6 

od e1.  

+2 strany z PZ -preštudovať +opakovať všetky zadané otázky z dejín od začiatku šk. roka po 

klasicizujúci romantizmus  , + vypočuť si ukážky z novoromantizmu 3 skladateľov, 3 ukážky  

 

Pekné dni. 

S pozdravom p. uč. Monika Kováčiková :)  
 

mailto:monika712@gmail.com

