
NÁVODNÍK – za 3. ročník
Co musím umět do čtvrtého ročníku!

Znám bezpečně noty v houslovém klíči v malé a dvoučárkované oktávě:

Znám noty v basovém klíči:

Pomůcky:
1. pamatuji si polohu noty c malé! 2. Představím si tón v houslovém klíči o tercii výš

- představený tón je pak postaven o dvě oktávy výš

Vím si s tímto rady:
Když je pod houslovým klíčem osmička, znamená to, 
že noty čteme o oktávu níže! 

To znamená, že nota g1 v tomto 
příkladu bude hrána jako nota g malé!

Když je nad notami značka 8va,
znamená to, že označený úsek se hraje
o oktávu výše. Značka 8vb má stejný
efekt směrem o oktávu níže.

Znám nejpoužívanější základní takty:

Akcentem je označen přízvuk, který je hráčem brán jako samozřejmost, proto 
se do not obvykle nezapisuje. Označeným notám se také říká těžké doby, 
ostatní doby jsou lehké!



Žádná triola mne nezastaví:
Důležité je vědět, že triola z nějaké notové hodnoty se
vždy vejde do noty o hodnotu výše viz obrázek vpravo!
Pomůcka při počítání – říct si na dobu slovo o třech
slabikách, viz obrázek dole

Pro delší pohyb v triolovém
rytmu se používá i pomocné
počítání:

Příklad pomocného počítání od půlových až po šestnáctinové noty:

Znám durové i mollové stupnice s # do 5#

MOLLOVÉ SE PÍŠÍ   s malým písmenem  !!!

Pomůcka
Kouknu na poslední křížek (poslední křížek
zvyšuje 7. stupeň stupnice) o půl tón výš je 
durová stupnice. Je-li poslední křížek dis -> 
E dur (poslední křížek cis -> D dur...).
Mollová je o tón níže (6. stupeň durové).
Je-li poslední křížek dis -> cis moll.

Pozor vždy si ještě zkontroluj předznamenání. (nikoliv c moll, ale cis moll)



Znám durové i mollové stupnice s b do 5b

MOLLOVÉ SE PÍŠÍ   s malým písmenem  !!!

Pomůcka
Kouknu se na předposlední béčko. Tam, kde 
je umístěno předposlední béčko, je postavena
i durová stupnice! Je-li předposlední b: as -> 
As dur. Mollovou stupnici pak najdete o 
tercii níž v té stupnici -> f moll

Pozor vždy si ještě zkontroluj předznamenání. (o tercii níž je f – v 
předznamenání není béčko fes -> takže f moll)

Umím vytvořit základní intervaly ve známých tóninách:
Postup:
1. Zapíšu vzdálenost
2. Uvědomím si tóninu dle spodního tónu
3. Pokud je třeba dopíšu posuvku #/b podle předznamenání té tóniny

zadání D dur
Polopatě komentovaně:
Mám vypracovat v. 7 od tónu d1 -> 1. zapíšu vzdálenost -> pokud ji nevidím, mohu si ji 
odpočítat (počítám včetně spodního tónu-> který by byl interval č. 1 – prima). 
2. Uvědomím si tóninu podle spodního tónu d1 – tedy D dur. 3. Vybavím si předznamenání 
stupnice D dur (2 křížky- fis + cis) a opravím vytvořený interval, pokud je to potřeba: 
vznikl mi ton c, ale ten do tóniny D dur nepatří, proto ho zvýším na cis!

Znám některá tempová označení
Pomalá tempa Střední tempa Rychlá tempa

Grave – těžce Andante – krokem Allegro – rychle (120)

Largo – velmi pomalu Moderato – mírně Vivace – živě 

Adagio – pomalu (60) Allegretto – mírně rychle Presto – úprkem 



Sluchem rozeznám základní intervaly – dle opěrných písní: doplňte si ;-)
interval opěrná píseň interval opěrná píseň

č. prima č. kvinta

v. sekunda v. sexta

v. tercie v. septima

č. kvarta č. oktáva

Umím vytvořit durový kvintakord od všech známých tónin!
Postup:
1. Napíšu základní tón
2. Postavím na něm kvintakord
3. Dopíšu #/b podle předznamenání stupnice z niž kvintakord pochází

zadání!
Polopatě komentovaně:
Zadání zní D dur -> 1. Napíšu základní tón d, 2.  Po terciích postavím kvintakord, 3. 
uvědomím si kolik # má tónina D dur (2-> fis a cis) -> pokud se v postaveném kvintakordu 
nachází noty, které by měly být na základě předznamenání zvýšeny(f a c), zvýším je! V 
příkladu se nachází noty d, f, a -> f musí být zvýšeno, protože v D dur nota f není!

Umím kvintakord obrátit
Každý kvintakord má právě dva obraty, záleží na tom, která nota z kvintakordu
(spodní=prima akordu, prostřední=tercie akordu, vrchní=kvinta akordu) je 
nejnižší. Pokud chceme jednoduše obrátit kvintakord, přesuneme spodní notu 
o oktávu výše – tím se nám do spodního tónu dostane bývalá tercie 
kvintakordu (v příkladu tón g) – takovému obratu se říká sextakord. Když 
stejný postup zopakujeme spodním tónem se stane bývalá kvinta kvintakordu (v
příkladu tón bé) – takovému obratu se říká kvintsextakord.



Dokáži určit základní harmonické funkce od známých durových tónin:
Každá tónina má své tři základní harmonické funkce. Tyto funkce se používají 
k základním doprovodům různých písní všech žánrů. 
Tónika  T– durový akord postavený na prvním stupni
Dominanta  D – durový kvintakord postavený na pátém stupni
Subdominanta S – durový kvintakord postavený na čtvrtém stupni

Např v E dur
Tónika – E dur, Subdominanta – A dur, Dominanta – H dur

Znaménka u noty

1. akcent = důraz 4. tenuto = vydržovaně(plné dodržení hodnoty)
2. sforzato = silnější důraz 5. legato = vázaně
3. staccato = krátce 6. glissando = sklouznutí z jednoho na druhý tón

Umím transponovat jednoduchou melodii do jiné tóniny
Transpozice je posun písně z jedné tóniny do jiné:
Postup:
1. Zvolím si výslednou tóninu F dur.
2. Určím si interval, o který je tónina
vzdálená (když je vzor v C dur – mezi C a F je kvarta směrem nahoru).
3. Napíšu předznamenání výsledné tóniny.
4. Přepíšu melodii o určený interval.
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