
Milí druháci! 

Vzpomínáte si ještě, co jsem vám říkala v září? Že 2. ročník je nejtěžší ze všech pěti ročníků hudební nauky, 
kterými máte projít. A teď už ho máte za sebou! Pojďme si společně připomenout, co všechno jste se 
naučili: 

1.) Znalost durových stupnic (s půltóny mezi 3. – 4. a 7. – 8. stupněm):  
C dur: bez předznamenání 
Stupnice s křížky – od jednoho# do 7: G dur, D dur, A dur, E dur, H dur, Fis dur, Cis dur 
Stupnice s béčky – od jednoho b do 7: F dur, B dur, Es dur, As dur, Des dur, Ges dur, Ces dur 
 
A k tomu patří pořadí # a b, jak je do stupnic přidáváme: 
fis cis gis dis ais eis his 
b es as des ges ces fes 
 
2.) Pořadí intervalů a jejich dělení na velké a čisté 
Prima čistá 
Sekunda velká 
Tercie velká 
Kvarta čistá 
Kvinta čistá 
Sexta velká 
Septima velká 
Oktáva čistá 
 
Jejich tvoření a poznávání. Prima jsou dva stejné tóny, sekunda sousední tóny… Ale pozor: důležité je, že 
dolní tón chápeme jako 1. stupeň durové stupnice a horní tón pak musí mít posuvku v případě, že ji 
má tón v té určité stupnici. 
3.) Kvintakord dur (= 1., 3. a 5. stupeň z durové stupnice) 
4.) Antonín Dvořák – znalost aspoň některých skladeb: Moravské dvojzpěvy, Slovanské tance, Stabat 
Mater, Rusalka, Čert a Káča, Biblické písně, Vodník, smyčcový kvartet Americký, symfonie Z Nového 
světa. 

 

MYSLÍM, ŽE TOHO BYLO DOCELA DOST, A ŽE NA SEBE MŮŽETE BÝT HRDÍ! Kdo by CHTĚL, může si ještě 
zkusit tenhle kvíz: 

 https://forms.gle/qA9mZmS461K9VaNu5 

A ještě trochu hudby na rozloučenou s Antonínem Dvořákem: 

O symfonii Z Nového světa se říká, že zněla ve chvíli, kdy američtí kosmonauté vstupovali poprvé na povrch Měsíce. 
Nebo zase že tam její nahrávku uložili… Já bych se nejspíš přiklonila k tomu, co píše Wikipedie, a sice, že 

Při letu k Měsíci (a zpět) astronauti ve volných chvílích poslouchali hudbu. Neil Armstrong si za tímto účelem 
vyžádal dvě skladby – Novosvětskou symfonii Antonína Dvořáka a album Music out of the Moon Samuela 
Hoffmana. 

Nicméně začátek poslední (4.) věty této symfonie může opravdu připomínat vystartování rakety, takže se vám třeba 
bude líbit poslouchat  hudbu s pohledem na raketu: (je to ukázka dlouhá „tak akorát“) 

https://junior.rozhlas.cz/jak-souvisi-antonin-dvorak-s-pristanim-na-mesici-8051353 

Kdo by raději pozoroval hudební nástroje, které zrovna hrají, může si poslechnout pár minut zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=qSsmCYmJXQ0&#t=33m33s 

Za týden se spolu ještě rozloučíme s písničkou! Vaše Daniela Vojtíšková 
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