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1. Spoj k sobě správně.

1. Etuda A) Tanec ve 3/4 taktu.

2. Valčík B) Pomalá, klidná, tichá skladba.

3. Fanfára C) Skladba sloužící k výuce a k procvičení techniky hry 
na nástroj.

4. Pochod D) Úvodní instrumentální část opery, činohry, hudebního 
cyklu. Nebo samostatná skladba.

5. Polka E) Krátká slavnostní skladba hraná na žesťové nástroje.

6. Ukolébavka F) Skladba, při které se pochoduje.

7. Předehra G) Tanec ve 2/4 taktu, vzniklý v 19. století v Čechách.

2. Smyčcové nástroje.
 Jsou čtyři základní: housle, viola violoncello, kontrabas.

 tyto nástroje mají většinou 4 struny
 liší se od sebe svou velikostí
 smyčcové proto, že používají smyčec (na něm jsou napnuty koňské žíně). Žíně se musí zdrsnit kalafunou 

(taková lepivá pryskyřice), aby o struny drhly a tím je rozechvívaly.
 Nejdelší smyčec mají housle, nejkratší má kontrabas.
 Na struny je možné i brnkat, tomuto způsobu hry se říká pizzicato (čti picikato).
 Všechny smyčcové nástroje mají hmatník (z tvrdého ebenového dřeva), tělo (dutá část v níž rezonuje zvuk). 

Zvuk se přenáší ze strun na kobylku, ta ho přenáší na horní desku. Uvnitř nástroje je tzv. DUŠE – špalíček 
vzepřený mezi horní a spodní deskou nástroje, který zajišťuje přenost chvění zvuku do nástroje.

Housle
 drží se pod bradou
 nejvýše hrající smyčcový nástroj
 kolébkou houslí je Itálie (od 2. poloviny 16. století) – slavné houslařské rody: Amati, Stradivari, Guarneri.
 Houslař – výrobce houslí, houslista – hráč na housle :-)
 V orchestru se používají od dob baroka, další využití je v lidové hudbě (cimbálovka), taneční hudba apod.

https://www.youtube.com/watch?v=1VCWqDjO-zc

Viola

 o něco větší než housle, má hlubší hlas

 drží se pod bradou

 vyvíjela se spolu s houslemi

 používá se v orchestru pro hraní středních hlasů, ale i v lidové hudbě.
https://www.youtube.com/watch?v=21BQF4oyLPg

Violoncello (Cello)

 velikostí a způsobem hry připomíná malý kontrabas

 má bodec, aby se mohlo opírat o zem

 často má doprovodnou funkci (hraje ve střední a hlubší poloze)

 při hře se sedí
https://www.youtube.com/watch?v=5CjuoRlz0D0

Kontarbas (basa)

 největší a nejhlubší smyčcový nástroj

 použití je od klasické přes lidovou hudbu až k jazzu (většinou hraje basové tóny a doprovází – podbarvuje 
ostatní nástroje).

 při hře se stojí, nebo sedí na vysoké stoličce
https://www.youtube.com/watch?v=SRIIO408ats

Ohodnoť (očísluj) jednotlivé ukázky podle toho, jak se ti líbily.


