HUDEBNÍ NAUKA
Týden 23. – 27. 3. 2020 (termín odevzdání úkolů do neděle 29. 3. 2020)

PHV: 2/4, ¾ a 4/4 takt: V pracovním sešitě POJĎME SI HRÁT vyplnit cvičení na stranách 64,
65, 70, 71, 73, 78, 79 (ať si děti vybarví také obrázky na daných stránkách jak jsou zvyklé)

1. Ročník:
Opakování: připomenout si pojem „KŘÍŽEK“ – pracovní sešit strana 36
Stupnice G dur a D dur – prac. seš. str. 37, 38 – přečíst, definice dát do barevných obláčků
(jak jsme zvyklí) a vypracovat cvičení na daných stránkách.
Shlédnout odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=yu0T7gnpns4&list=PLaabXeE1jC8i14sEumwNG5uk7d23
BXquy

2. ročník:
Opakování intervalů: pracovní sešit strana 52 (pouze horní ½ strany – intervaly 1 – 5)
Vyhledat na internetu pojmy DUETO, TRIO, SBOR – vypsat na papír (stačí A5)
Prac. seš. str. 39 cv. 68: vytleskat rytmus písničky Když jsem husy pásala (+ poslechnout si
písničku na youtube.com) a zakroužkovat intervaly dle zadání

3. ročník:
Bedřich Smetana: Pracovní sešit strana 26, 27 – přečíst a podtrhnout důležité informace
Poslech alespoň 3 symfonických básní z cyklu MÁ VLAST – vypsat (klidně zezadu do sešitu),
které symf. básně jste poslouchali a ke každé napsat, jak se vám líbila + jaký pocit ve vás
vyvolala a jaké nástroje jste slyšeli zaznít. Kdo by chtěl, může svůj pocit z dané skladby
vyjádřit i obrázkem.

4. ročník:
Národní divadlo, Rudolfinum: Prac. seš. str. 34 – přečíst, barevně podtrhnout důležité
informace
Podívat se na dokument o Národním divadle a udělat krátký výpis z informací řečených
v dokumentu (kdo chce, může přidat i obrázek):
https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo

5. ročník:
Hudba v období klasicismu – prac. seš. str. 30 – přečíst, podtrhnout důležité informace +
splnit úkol na str. 31 (Doplň jména českých skladatelů z období klasicismu)
Shlédnout dokument o klasicismu: https://www.youtube.com/watch?v=n3na3_DzyUQ a
poznačit si do sešitu zajímavé informace, které jste v sešitě nenašli.

