Požadavky na zkoušku z HN – 1. pololetí

1.ročník

 rozezná a správně zatleská: nota a pomlka celá, půlová, čtvrťová a
osminová
 orientuje se v 2/4, ¾ a 4/4 taktu
 zapíše a pozná noty g – c2
 zná křížky
 základní dynamická znaménka a zápis repetice
 stupnice C dur, tónický kvintakord

2.ročník

 rozezná a správně zatleská: nota a pomlka celá, půlová, čtvrťová a
osminová
 rozezná celý tón a půltón a ví, mezi kterými jej nalezne ve stupnici dur
 dynamická označení pp-ff, cresc. a decresc.
 rozumí pojmům dynamika a tempo
 umí zapsat stupnice dur s 1-3 křížky a T5
 znalost posuvek (křížky, béčka, odrážky)

3. ročník






umí zapsat všechny dur stupnice s křížky včetně T5 a jeho obratů
zná a zapíše křížky a béčka v pořadí, jak jsou po sobě v předznamenání
rozezná půltóny v durových stupnicích
zná intervaly 1-8 (italský název, umí je zapsat a rozpoznat od daného
tónu)
 transpozice písně o 1-4 tóny
 zná dynamická a tempová označení v italštině (pp-ff, cresc. a decresc.;
ritardando, accelerando, lento, largo, moderato, andante, animato,
allegro, vivace, presto, prestissimo)

4. a 5. ročník

 zapíše melodické a harmonické stupnice moll s 1-4 křížky, T5 a obraty
 zná a zapíše křížky a béčka v pořadí, jak jsou po sobě v předznamenání,
durové stupnice s křížky a béčky
 transpozice písně o 1-4 tóny
 intervaly 1-8 (italský název, umí je zapsat a rozpoznat od daného tónu)
 zná dynamická a tempová označení v italštině (pp-ff, cresc. a decresc.;
ritardando, accelerando, lento, largo, moderato, andante, animato,
allegro, vivace, presto, prestissimo)
 zná výrazová označení v italštině (dolce, cantabile, moderato, legato,
staccato)

Požadavky na zkoušku z HN – 2. pololetí

1.ročník

 rozezná a správně zatleská: nota a pomlka celá, půlová, čtvrťová a
osminová
 orientuje se v 2/4, ¾ a 4/4 taktu
 zapíše a pozná noty g – c2
 zná křížky – umí zapsat a pojmenovat
 základní dynamická znaménka a zápis repetice
 stupnice C dur, tónický kvintakord, sluchová analýza – rozpoznat vzestupný
i sestupný
 půltón a celý tón ve stupnici, sluchová analýza
 hudební názvosloví: piano, mezzoforte, forte, staccato, legato, moderato,
allegro, andante
 ligatura – umět spočítat délku noty

2.ročník

 rozezná a správně zatleská: nota a pomlka celá, půlová, čtvrťová a
osminová
 rozezná celý tón a půltón a ví, mezi kterými jej nalezne ve stupnici dur
 dynamická označení pp-ff,
 výrazová a tempová označení: staccato, legato, moderato, allegro, andante,
crescendo a decrescendo, ritardando
 umí zapsat stupnice dur s 1-7 křížky a jejich T5
 zná a zapíše křížky a béčka v pořadí, jak jsou po sobě v předznamenání
 znalost posuvek (křížky, béčka, odrážky)

 intervaly prima až kvinta – určit z notového zápisu/ zapsat určený
interval

3.-5. ročník

4.
5.
6.
7.

umí zapsat všechny dur stupnice s křížky včetně T5 a jeho obratů
zná a zapíše křížky a béčka v pořadí, jak jsou po sobě v předznamenání
rozezná půltóny v durových stupnicích
zná intervaly 1-8 (italský název, umí je zapsat a rozpoznat od daného
tónu)
8. zná dynamická a tempová označení v italštině (pp-ff, cresc. a decresc.;
ritardando, accelerando, lento, largo, moderato, andante, animato,
allegro, vivace, presto, prestissimo)
9. mollové stupnice s křížky, znalost aiolské, harmonické a melodické
stupnice, jejich zápis
10.kvintakord a jeho obraty – sextakord a kvartsextakord
11.umí uvést alespoň dvě díla od Antonín Dvořáka a Bedřicha Smetany

