Opakování: Druhy mollových stupnic.
Stupnice mollové se dělí na aiolské, harmonické a melodické. Pokud si potřebuješ ověřit, jak se která hraje (tvoří),
podívej se na krátké výukové video, které najdeš na tomto odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=e8Koivpjxq4
Nové učivo: Předznamenání mollových stupnic.
Zapiš si do sešitu notového:
Předznamenání mollových stupnic
Stupnice a moll nemá žádný křížek ani béčko (0 křížků, 0 béček)
Stupnice mollové s křížky:
e moll – 1 křížek (fis)
h moll – 2 křížky (fis, cis)
fis moll – 3 křížky (fis, cis, gis)
cis moll – 4 křížky (fis, cis, gis, dis)
gis moll – 5 křížků (fis, cis, gis, dis, ais)
dis moll – 6 křížků (fis, cis, gis, dis, ais, eis)
ais moll – 7 křížků (fis, cis, gis, dis, ais, eis, his)
Všimni si, že
* jména stupnic od tří křížků do sedmi křížků jde podle pořadí křížků: fis, cis, gis, dis, ais
* stupnice, která nemá žádný křížek ani béčko, se jmenuje a moll, stupnice se 7 křížky je ais moll
* stupnice mollové zapisujeme malým písmem h moll (x H dur)
Stupnice mollové s béčky:
d moll – 1 béčko (hes = bé)
g moll – 2 béčka (hes, es)
c moll – 3 béček (hes, es, as)
f moll – 4 béček (hes, es, as, des)
b moll – 5 béček (hes, es, as, des, ges)
es moll – 6 béček (hes, es, as, des, ges, ces)
as moll – 7 béček (hes, es, as, des, ges, ces, fes)
Všimni si, že
* stupnice, která nemá žádný křížek ani béčko, se jmenuje a moll, stupnice se 7 béčky je as moll
A NYNÍ NĚCO HALLOWEENSKÉHO ZA ODMĚNU 
ZAHRAJ SI NE NA KLAVÍR, NE NA HOUSLE….. ALE NA PROPISKU! STAČÍ TI OBYČEJNÁ PROPISOVACÍ TUŽKA, KTERÁ
„CVAKÁ“. Ve videu (odkaz najdeš níže) zní muzika ze strašidelných filmů. Cvakej podle šipek uvedených v notách.
Halloween Ballpoint Medley https://www.youtube.com/watch?v=PTxdjUYZ_0&list=PLsx4reM1Nr4JtYBozHDN2F_rVzEbdOLO7&index=1&fbclid=IwAR0hYVx2TPQfjoNEPDboyEM6X6Kp_J_
UxeUjXUN16lBuwyA7bjO2PTQ9Gzo
HARRY POTTER RYTHM CHALLENGE – úžasné video na YouTube. Několikrát si poslechneš krátký melodický úryvek
(jsou to melodie z filmů o Harrym Potterovi). Na obrazovce před sebou máš čtyři různé zápisy rytmu. Tvým
úkolem je přiřadit ten správný řádek ke znějící muzice. Po zvukovém signálu (zapípání) si ověříš, zda jsi typoval
správně. Rozhodně doporučuji!
https://www.youtube.com/watch?v=0tnVidMk-Ig

