
HUDOBNÁ NÁUKA – 1. ROČNÍK – OPAKOVANIE 

Noty v husľovom kľúči: 

 

Noty v basovom kľúči: 

 

Poltón – najmenšia vzdialenosť medzi dvoma tónmi.  

Prirodzené poltóny (nikdy sa nemeniace) sú: e-f, h-c. 

Hudobné posuvky: 

Krížik - # - zvyšuje notu o poltón. Pridáva note koncovku is. 

 

Béčko - b - znižuje notu o poltón. Pridáva note koncovku es. 

 

Odrážka -        - ruší predznamenanie (krížik, béčko) 

Pojmy: 

Opakovacie znamienko: 

Bodka za notou – predlžuje notu o polovicu jej hodnoty 

Triola – tri noty rovnakej dĺžky  

Legato – viazane 

Staccato – krátko 

Ligatúra – oblúčik (legáto), ktorý nám spája noty rovnakej výšky 

Valčík – tanec v 3/4 takte 

Polka – tanec v 2/4 takte 

Odzemok – slovenský ľudový tanec 



STUPNICE 

Delenie stupníc: Stupnice delíme na durové a molové. 

Trojzvuk sa skladá z troch tónov stupnice a to z 1., 3. a 5. stupňa. 

 

Stupnica C dur: nemá žiadne predznamenanie.  

Tóny stupnice C dur: c, d, e, f, g, a, h, c 

 

Stupnica a mol: nemá žiadne predznamenanie.  

Tóny stupnice a mol: a, h, c, d, e, f, g, a 

 

Stupnica G dur: má jeden krížik fis.  

Tóny stupnice G dur: g, a, h, c, d, e, fis, g 

 

Stupnica e mol: má jeden krížik fis.  

Tóny stupnice e mol: e, fis, g, a, h, c, d, e 

 

Stupnica D dur: má dva krížiky fis, cis.  

Tóny stupnice D dur: d, e, fis, g, a, h, cis, d 

 

 

 



Stupnica h mol: má dva krížiky fis, cis.  

Tóny stupnice h mol: h, cis, d, e, fis, g, a, h 

 

Stupnica F dur: má jedno béčko bé.  

Tóny stupnice F dur: f, g, a, bé, c, d, e, f 

 

Stupnica d mol: má jedno béčko bé.  

Tóny stupnice d mol: d, e, f, g, a, bé, c, d 

 

Stupnica B dur: má dve béčka bé, es.  

Tóny stupnice B dur: bé, c, d, es, f, g, a, bé 

 

Stupnica g mol: má dve béčka bé, es. 

Tóny stupnice g mol: g, a, bé, c, d, es, f, g 

 

 

 

 

 

 

 



Tempové označenia: 

Moderato – mierne 
Allegretto – mierne rýchlo 
Allegro – rýchlo 
Adagio – pomaly  
Ritardando – spomaľovať 
Accelerando - zrýchľovať 
 

Dynamické označenia: 

Piano – slabo 
Forte – silno 
Mezzoforte – stredne silno 
Crescendo – zosilňovať 
Decrescendo – zoslabovať  
 

Delenie hlasov: 

S – Soprán – vysoký ženský hlas 

A – Alt – nízky ženský hlas 

T – Tenor – vysoký mužský hlas 

B – Bas – nízky mužský hlas 

 

Hudobné nástroje: 

Píštalka a gajdy sú ľudové pastierske nástroje. 
Husle a kontrabas sú drevené sláčikové nástroje. 
Klarinet, flauta a fagot sú drevené dychové nástroje. 
Gitara je strunový brnkací nástroj. 
        

 

 

 

 

            píšťalka                            gajdy                             husle                                           kontrabas 

 

 

 

 

 

 

             klarinet                                   flauta                                           fagot                                       gitara 


