
Dištančné vzdelávanie HN, ZUŠ L. Árvaya    VK 

4.ročník prvej časti I. stupňa         

Pracovný list č.2 (45.-46 týždeň)   

 

1. Výrazové prostriedky v hudbe 

Každé umenie má svoje špecifické vyjadrovacie prostriedky, v hudbe tomu 

hovoríme výrazové prostriedky. Patria sem:  

rytmus, melódia, harmónia, tempo, dynamika, farba. 

Postupne sa o nich dozviete viac, tento raz o rytme a melódii. 

Rytmus:  

 hudba prebieha v čase, môžeme pri nej kráčať, tancovať, pochodovať,...  

 ide o striedanie tónov, ktoré majú rôznu dĺžku, sú prízvučné a neprízvučné 

 podľa rytmu rozoznávame druh a aj charakter skladby 

 aj ľudský dych a tlkot srdca majú svoj rytmus  

    ÚLOHA:  Vypočuj si skladbu:  M. Ravel: Bolero (stlač ctrl a klikni na farebný text), pre 

ktorú je charakteristický rovnaký rytmus počas celej skladby, ktorý hrá malý bubon. 

 

Melódia:  

 Vzniká spájaním tónov rôznej výšky a dĺžky 

  je to to, čo si zapamätáme pri počúvaní piesne, skladby a potom si pospevujeme  

 býva väčšinou so sprievodom 

 v období stredoveku (pribl. 6.-12.stor.) boli melódie bez sprievodu, spievali 

sa v kostoloch a kláštoroch a mohli ich spievať len muži- mnísi (gregoriánsky 

chorál)  

  ÚLOHA: vypočuj si ukážku gregoriánskeho chorálu gregorian (stlač ctrl a klikni na 

farebný text) 

 

Ukážka zápisu gregoriánskeho chorálu 

           z obdobia stredoveku 

 

 

 

Vypočuj si aj skladbu s veľmi dobre zapamätateľnou melódiou: A. Dvořák: 

Humoreska (ctrl + farebný text) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwLABSm0yYc
https://www.youtube.com/watch?v=dsFOxPa-r_4
https://www.youtube.com/watch?v=IZly_IRJEsA


 

2. Opakovanie durových stupníc  

Napíš stupnicu Es dur, kvintakord a obraty. (3 b) 

 

 

Napíš stupnicu A dur, kvintakord a obraty. (3 #) 

 

 

3. Opakovanie nôt 

Precvič si noty v G (husľovom) kľúči: 

 

        g2    ges1    his2   c2 fis1 hes1 cis1  a2  as1  dis2       d1        c3 

Precvič si noty v F (basovom) kľúči: 

 

     C     cis      G    ges     H    his    des    Dis       As        a         es       c1 

 

ÚLOHA:  

1. Koľko výrazových prostriedkov má hudba?_________ 

2. Vymenuj ich:   ___________________________________________________ 

                 ___________________________________________________ 

3. Ktorý z výrazových prostriedkov nám pomáha určiť druh a charakter skladby? 

 ________________ 

4. Ktorý z výrazových prostriedkov sa skladá z tónov rôznej výšky a dĺžky? 

   ________________ 

5. Kto mohol spievať gregoriánsky chorál v stredoveku? ____________________ 

6. Kde sa spieval? ___________________________ 


