
Domácí nauka pro 5.ročník          3.díl
1. Dnes se seznámíme s novým druhem akordu
který se skládá se čtyř tónů. Jeho krajní tóny
mezi sebou mají interval septimy - proto se
tento nový souzvuk jmenuje septakord.
Vytvoří se z kvintakordu přidáním další tercie.

Nejčastější je dominantní septakord - D7. Vytvoříme jej z 
durového kvintakordu  D5 přidáním (malé) tercie. Asi takto: 

Tady je stupnice Cdur v rozsahu 2 oktáv.                dominantní     přidáme tón     dominantní
Z tónů označených písmenem X vytvoříme       kvintakord  označený Y    septakord  
                                                                                                  je hotový!  

Pro jistotu ještě jeden příklad, tentokrát v E dur:

Když správně použijete předznamenání, horní tercie vám vyjde malá automaticky, nemusíte to řešit.

A teď už můžeme procvičovat    A) Vytvořte D5 a pak D7:

       A:D5     A:D7     G:D5     G:D7     F:D5     F:D7     Es:D5     Es:D7 

       B) Poznejte k jaké dur stupnici patří následující D7:

       
          ____     ____     ____     ____     ____



C) Zkuste si D7 zahrát - jako akord i rozloženě. Jedna vánoční 
koleda začíná rozloženým D7, víte která? _______________     

2. V hudebním romantismu dnes zavítáme do Německa. 

  Robert Schumann 
   Snil o kariéře klavíristy, ale po ochrnutí ruky 
   se začal věnovat skladbě. Zprvu se věnoval  
   hlavně klavírní tvorbě, později napsal řadu  
   koncertů, 4 symfonie, 1 operu a na 183 písní. 
   Též založil a vedl velmi vlivný hudební časopis.
   Jeho manželka Clara byla významná klavíristka.

Další se o něm dozvíte v pracovním sešitě na str.48 
Jaké jsou jeho nejznámější písňové cykly?  _______________
  

                                                                   _______________
Poslechněte si jeho píseň „Měsíční noc“:
https://www.youtube.com/watch?v=kBGyJvHe0kc
 

Richard Wagner 
Reformoval operu v jednolité operní drama. 
Ke svým operám si psal vlastní libreta (texty).
Pěvecky jeho opery vyžadují velmi silné hlasy,
které se prosadí v hutném zvuku orchestru.  

Velkou část života strávil v zahraničí z části
pracovně, ale i kvůli politice nebo dluhům. 
V 59 letech se usadil v Bayreuthu, kde
postavil divadlo,ve kterém inscenoval svá díla.

A) Přečtěte si o něm v pracovním sešitě str.49

B) Poslechněte si ukázku z jeho opery Valkýra: 
https://www.youtube.com/watch?v=xeRwBiu4wfQ

C) Vyhledejte a na zadní stranu vypište názvy všech jeho oper.

https://www.youtube.com/watch?v=xeRwBiu4wfQ

