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1. Opakování intervalů (teorie) – doplň správně:
Intervaly 1,__,__,__ se nazývají ______________________. Intervaly 2,__,__,__
se nazývají ___________________________. Malé intervaly lze utvořit pouze z 
______________________. Snížením horního tónu malého intervalu dostaneme interval 
_____________________. Snížením horního tónu čistého intervalu dostaneme také interval 
______________________. Zvětšený interval se dá utvořit z intervalů základních, tedy z 
_______________________ a ___________________, u kterých se musí horní tón 
_____________________.

2. Zvyšování a snižování tónů. Napiš značku posuvky (posuvky jsou křížky, béčka, 
dvojkřížky, dvojbéčka, odrážka)
- Pokud u tónu není žádná posuvka (např. tón c), zvýšíme ho pomocí:__________________
- Pokud u tónu není žádná posuvka (např. tón c), snížíme ho pomocí: __________________
- Pokud je u tónu křížek (např. tón cis), zvýšíme ho pomocí: _________________________
- Pokud je u tónu křížek (např. tón cis), snížíme ho pomocí: __________________________
- Pokud je u tónu béčko (např. tón ces), zvýšíme ho pomocí: _________________________ 
- Pokud je u tónu béčko (např. tón ces), snížíme ho pomocí:__________________________

3. Mollové stupnice:
-Název mollové stupnice, která bude mít stejné předznamenání jako durová (např. C dur – a 
moll), hledáme vždy:_______________________________________________________
- Aiolská stupnice má vždy _______________ předznamenání jako __________________.
- U harmonické stupnice necháme stejné předznamenání jako u ______________________,
ale ještě musíme ______________   ________________ stupeň (nahoru i dolů).
Pokud u aiolské stupnice zvýšíme _____ a______ stupeň směrem nahoru, dostaneme 
stupnici _________________. Zvýšení se směrem dolů ________________________.

4. Nové učivo: Motiv a téma v hudbě.
Motiv je nejkratší úsek v hudbě, který dává nějaký smysl (1-2 takty)

Hudební téma je několikataktová melodicky či rytmicky výrazná a obsahově závažná 
hudební myšlenka. Lze říci, že téma je složené z několika motivů.

Poslechni si následující ukázku a pokus se pochopit, co je motiv a co téma. Motivy jsem 
zakroužkoval (jde především o rytmický motiv čtvrťová s tečkou, osminová a půlová „tá-
da-dá“ (např. 1. takt), který Dvořák melodicky obměňuje). Motivy dají dohromady téma 
(prvních 8 taktů): https://www.youtube.com/watch?v=TjL41xC2Gv8

Pokus se napsat, kolik se v následující ukázce (Harry Potter) objevuje hudebních témat (výrazných 
melodických částí). Pokud se téma v ukázce opakuje, započítej ho jen jednou. Každý z Vás vnímá 
hudbu jinak, odpovědi se mohou lišit. Často skladatel téma představí jako celek, a potom ho v 
dalších částech jenom „nakousne“ nebo ho obměňuje. Není podstatné, abys přesně trefil(a) počet 
témat, ale abys vnímal(a), že v rámci jedné skladby je několik různých hudebních myšlenek.

https://www.youtube.com/watch?v=oi007IrGQZI


