
Domácí nauka pro 3.ročník   4.díl
1. Dnes si vysvětlíme pojem TÓNINA:
Melodii skládáme z tónů stupnice, 
protože však tóny v melodii nejsou
stupňovitě seřazeny nahoru či dolů, 
ale všelijak zpřeházené, nehovoříme už o stupnici, ale o tónině. 
Název a předznamenání však zůstávají stejné jako u stupnice.

               stupnice A dur                            píseň v tónině A dur

Jak poznáme v jaké tónině je zapsaná melodie? 
Především podle předznamenání, ovšem stejné předznamenání 
může mít durová i mollová tónina, je proto ještě třeba se podívat
na konec melodie, téměř vždy totiž končí prvním tónem tóniny.

Tady máme písničku. Předznamenání 2 křížky má Ddur a Hmoll. 
Protože ale píseň končí tónem D, bude jistě v tónině Ddur.

Poznáte obě písničky z tohoto výkladu?_________  _________

********************************************************
Teď už víte, jak na to, určete tóniny následujících ukázek:
A)  tónina ________

B)  tónina ________

C)  tónina ________

Poznáte tyto písničky?  A)________ B)________ C)________



2. Často se stane, že je melodie příliš vysoko, nebo příliš 
hluboko, špatně se nám zpívá, nebo se třeba vůbec nedá zahrát 
na náš nástroj. Snadná pomoc! Písničku nebo skladbu můžeme 
posunout výš nebo níž přenesením do jiné tóniny, říká se tomu 
TRANSPOZICE.

   Jak se transpozice udělá?

   a) nejdříve si určíme tóninu původní skladby
   b) rozmyslíme si o jaký interval potřebujeme
       skladbu posunout, jestli nahoru, či dolů.
  c) původní tóninu o tento interval zvýšíme, či

snížíme, získáme tak tóninu, do které budeme skladbu  převádět.
d) do notové osnovy napíšeme předznamenání nové tóniny
e) každou notu melodie posuneme o daný interval a zapíšeme.
********************************************************
Například: ve zpěvníku je tahle písnička, je příliš hluboko, nehodí se ani 
pro zpívání, ani se nedá zahrát na zobcovou flétnu, potřebujeme ji zvýšit.

a) podle předznamenání a posledního tónu poznám, že je v Ddur
b) chci píseň posunout o kvartu nahoru, to se bude hezky zpívat
c) když D zvýším o kvartu dostanu G, nová tónina tedy bude Gdur
d), e) zapíšu předznamenání a všechny noty posunuté o kvartu:

Poznali jste, co je to za písničku? _____________________
********************************************************
Teď úkol pro vás: transponujte tuto melodii o tercii nahoru:


