
Domácí nauka pro 4.ročník   5.díl
1. Dnes se budeme věnovat „záhadným“ slovům, jež
vídáme v notovém zápisu. Jsou z italštiny a udávají:
 A) TEMPO Rychlé: Prestissimo co nejrychleji

                    Presto       velmi rychle
                    Vivace       živě   (čti viváče)
                    Allegro         rychle, vesele         
       Mírné: Alegretto      poněkud rychleji
                    Moderato     mírně

                                 Andante     krokem
                    Pomalé: Adagio         pomalu  (čti adádžo)
                                  Lento           rozvláčně, dlouze, táhle
                                  Largo        široce
                                  Grave          těžce, vážně
                     Změny: Ritardando   zpomalovat  často jen zkratka: rit.
                                  Accelerando zrychlovat  (čti ačelerando) zkr.: acc.
                                  A tempo     v původním tempu
Tempo nám hlasitým klapáním udává přístroj METRONOM (na obrázku).
B) HLASITOST

 Fortissimo     velmi silně     zkratka: ff
 Forte             silně              zkratka: f
 Mezzoforte   středně silně zkratka: mf (čti mecoforte)
 Piano              potichu          zkratka: p
 Pianissimo    velmi tiše      zkratka: PP

    Změny:Decrescendo zeslabovat     značka (čti dekrešendo)      
                 Crescendo     zesilovat        značka             (čti krešendo)  
C) PŘEDNES, VÝRAZ

 Cantabile        zpěvně       (čti kantábile)
  Dolce             sladce        (čti dolče)
  Espressivo      výrazně
  Marcato      důrazně     (čti markáto)

                  Leggiero      lehce         (čti ledžéro)
                  Animato      oživeně    někdy jako označení tempa
                  Comodo         pohodlně    (čti kómodo)  někdy označení tempa
                         Scherzo      žertovně, žertovná skladba (čti skerco)
D) MÍRA: Meno-méně,Piu-více,Poco-trochu(ve spojení s předchozími slovy)



Na následujících 2 stranách jsou kartičky, vytiskněte si je, pokud možno 
na silnější papír a rozstříhejte. 

HRA 1. Pexeso (7x7karet), v balíčku je lichá karta „Cecilka“, ta platí, jako
celá dvojice, protože svatá Cecílie je patronka hudebníků a na sv. Cecílii 
mají všichni muzikanti svátek.

HRA 2. Z hromádky karet obrázkem dolů si hráč vezme kartu a  nahlas u 
každé s italským slovem řekne český překlad a u české italský. Pokud ví, 
kartu si ponechá, když neví kartu vrátí dospodu hromádky. Hráči se 
střídají po jedné kartě, vyhrává, kdo jich získá nejvíc. Tuto hru můžete 
hrát i sami, dokud neuhodnete všechny karty.

        PIANO  ZRYCHLOVAT  ZPOMALOVAT     RYCHLE     MÍRNĚ

       SLADCE     ADAGIO       SILNĚ    VÝRAZNĚ    ALEGRETTO

RITARDANDO   MODERATO     CECILKA ACCELERANDO     FORTE

 ESPRESSIVO    ALLEGRO MEZZOFORTE        ZPĚVNĚ STŘEDNĚ SILNĚ

  CANTABILE MÍRNĚ RYCHLE           TIŠE     DOLCE     POMALU



        GRAVE  PIANISSIMO   ROZVLÁČNĚ VELMI RYCHLE      LARGO

      ŠIROCE     LEHCE VELMI SILNĚ    DŮRAZNĚ      VIVACE

  POHODLNĚ     PRESTO

    

     TĚŽCE  FORTISSIMO

   MARCATO     LENTO PRESTISSIMO     LEGGIERO CO NEJRYCHLEJI

        ŽIVĚ   VELMI TIŠE        KROKEM    ANDANTE    COMODO


