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1. Zopakujte si hudební formy (typy skladeb), které jsme dělali v loňském roce.

Polka
je společenský tanec ve 2/4 taktu, který vznikl okolo roku 1830 v Čechách. Stejným výrazem se 
označuje i hudební skladba v jeho rytmu.
Původně se tento tanec jmenoval maděra, ale podle svého polovičního rytmu byl přejmenován 
na půlka. Tento název se později změnil na polka. Známým autorem polek byl Bedřich Smetana.
https://www.youtube.com/watch?v=Q3ztiT5c-xw

             Valčík
je tanec ve 3/4 taktu s důrazem na první dobu. Vznikl v Alpách, kde se vyvinul spolu s dalšími 
podobnými tanci z rakouského tance Ländler. Známý je VÍDEŇSKÝ VALČÍK.
Známým autorem vídeňských valčíků byl Johann Strauss st. i ml. (Na krásném modreém Dunaji)
https://www.youtube.com/watch?v=zoya9RPFDK4
 
             Pochod (jak se správně pochoduje?)
hudební skladba hraná při pochodu obvykle ve 2/4 rytmu. Pochody jsou slavnostní, vojenské, smuteční
Radetzky marsch (Johann Strauss st.)
https://www.youtube.com/watch?v=pYYTdtRrg8M

2. Projdi si další hudební formy, poslechni si ukázky.
Předehra 
Předehra (ouvertura) je úvodní instrumentální část opery, činohry, hudebního cyklu apod.
Může existovat i jako samostatná skladba. Ukázka: Předehra k opeře Carmen.
https://www.youtube.com/watch?v=88hlukgj9wU

Fanfára
Fanfára je krátká hudební skladba užívaná nejčastěji pro slavnostní účely, která je obvykle hrána 
na žesťové  hudební nástroje. Často jsou používány i nástroje bicí). Může jít například o znělku, 
tedy úvodní hudební skladbu tzv. intrádu, případně o skladbu určenou k přivítání, hrané obvykle při
příchodu významné osoby (kupříkladu hlava státu či vzácná státní návštěva apod.)
https://www.youtube.com/watch?v=ZdqjcMmjeaA

Ukolébavka
Ukolébavka je zpravidla pomalá, tichá píseň, která má uspat posluchače. Často je rodiče zpívají 
malým dětem, u kterých tak navozují atmosféru klidu a míru.
https://www.youtube.com/watch?v=vXRzq_8bJ3c

Etuda
Etuda [etýda] (z francouzského étude – učení, cvičení) je drobná hudební skladba pro jeden 
nástroj, sloužící k výuce instrumentalisty. Jejím cílem tedy není sdělit nějakou výraznější hudební 
myšlenku, ale představuje především způsob, jak pomoci žáku osvojit si techniku hry. Proto jsou 
etudy pro studenty všech typů hudebních škol velmi málo oblíbené.
https://www.youtube.com/watch?v=Gi5VTBdKbFM

Pokud jsi už hrál(a) nějakou etudu, napiš jakou a co ses při ní naučil(a)...


