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1. Zpoakuj si z předchozího listu vše o Leoši Janáčkovi a pokus se potom zpaměti doplnit 
následující text:

Leoš Janáček se narodil v obci  ….....................  Ta se nachází v oblasti zvané …............................

Ve svých dílech byl výrazně ovlivněn tím, co si zpívali obyčejní lidé, tedy    …...........................

…....................... Ty také sbíral (chodil po chalupách a zapisoval si jejich melodii). Kromě toho si

také zapisoval do not, jak lidé mluví. Těmto krátkým melodiím řeči se říká …............................

…...........................  Leoš Janáček patří do stejné generace jako např. Antonín Dvořák. Narozdíl od

Dvořáka ale komponoval (skládal) úplně jinak, říká se, že předběhl …..............  …......................

Janáček patří mezi největší skladatele moderní hudby …..........  …........... Byl dlouho vysmíván a

pro odlišnost své hudby nepochopen. Uznání došel až po …..... roce života. Důležitým zlomem byl

úspěch jeho opery …..........................  …..................................... Janáčkův život je neodmyslitelně

spjat s Brnem, kde je podle něj pojmenováno např. Janáčkovo divadlo nebo Janáčkova akademie

múzických  umění  (JAMU).  Z  jeho  díla  jsou  významné  opery  Její  pastorkyňa,   K....................

K....................,  V...................  M.......................  Napsal  také  skladbu  s  názvem

…......................................., jejíž slavnostní fanfáry používá prezident republiky.

                 2. Pokus se spojit hudební pojmy s jeich definicí. Jde o opakování z předchozích ročníků.

1. Stupnice A) Souznění tří tónů, také se nazývá akord.

2. Tónina B) Posunutí přízvuku z těžké doby na lehkou.

3. Tónika C) Rozvláčně, zdlouha.

4. Dominanta D) První tón ve stupnici (nejdůležitější).

5. Trojzvuk E) Rozdělení noty na třetiny. Například zahraji 3
noty na 1 dobu.

6. Ligatura F)  Řada  tónů  jdoucích  po  sobě,  seřazených
podle určitých pravidel.

7. Allegretto G) Křížky nebo béčka za klíčem. Platí pro celou
skladbu.

8. Lento H) Poněkud rychleji.

9. Předznamenání I) Příslušnost tónů ve skladbě k určité stupnici.

10. Synkopa J) Oblouček spojující noty stejné výšky do jedné

11. Triola K) Pátý tón ve stupnici.


