Vážení rodiče,
vzhledem k situaci, která nastala po mimořádném opatření vlády ČR, Vám zde předkládáme
informace k hromadným výukám předmětů: PHV, HN, Sborový zpěv.
Byli bychom rádi a tím Vás také prosíme, aby se žáci i nadále doma zdokonalovali a
nepřerušovali domácí přípravu.
Pracovní sešity pro PHV i HN mají žáci u sebe doma, a tak se mohou popřípadě doučit lekce, ve
kterých si nejsou příliš jistí, či zopakovat si doma již probrané učivo tohoto školního roku.
PHV :
- znát noty (c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1, c2)
- délky not (celá, půlová, půlová s tečkou, čtvrťová a osminová)
- takt 2/4, 3/4, 4/4
1. roč. A i B:
- ovládat noty v malé oktávě (h, a, g)
- jednočárkované oktávě (c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1)
- ve dvoučárkované oktávě (c2, d2, e2, f2, g2, a2, h2)
- umět zapsat stupnici C dur + akord T5
2. roč. A i B: pracovní sešit – do str. 35
- noty (g malé až h2)
- tříčárkovanou oktávu (c3 až h3) - noty na pomocných linkách
- noty s posuvkami (g malé až c3)
- noty v basovém klíči (c malé až c1)
- durové stupnice do 4 křížků + akord T5 + půltóny
- pořadí křížků + správný zápis předznamenání
- dynamická znaménka a tempová označení
- dechové nástroje: žesťové a dřevěné, bicí nástroje
- základní intervaly
Dle předchozího nácviku písní v ZUŠ a paměti žáků si doma procvičovat a opakovat tyto písně:
Přípravný dětský sbor
- P. Kočí: Tkaničky (Z boty leze had)
- P. Jurkovič: Dračí trampoty, Mamince
- Slovo - slovíčko + Slovní druhy
- J. Uhlíř: Svátek zvířat – píseň možno přehrát na YouTube
- starší písně: Krokodýl, Míša Kulička, Abeceda
Dětský pěvecký sbor – mladší
- lidové: Plavala husička, Když jsem byl malučký - dvojhlas
- Rybář, Vítek – 2. sl. (Vítek nechce se mýt)
- Novák: Mravenci – zopakuj celé zpaměti!
- J. Uhlíř: Skálo, Skálo – přehrát si a procvičit na YouTube, naučit se text

