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Anotace:

Žáci se seznámí s výrazovými prostředky v hudbě a rozlišovat je podle základních znaků.

Část lze využít jako zápis do sešitu 
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HUDEBNÍ 
VÝRAZOVÉ 

PROSTŘEDKY
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MELODIE

Řada tónů uspořádaných 
skladatelem tak, aby 
vyjadřovaly to, co skladatel 
chce. Tomu se říká hudební 
myšlenka.
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BARVA
Barvu určuje výběr hudebních 
nástrojů a způsob, jakým se na ně 
hraje.
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Rytmus
Členění přirozeného pohybu do pravidelných 
úseků;
Pravidelné vnitřní členění průběhu skladby 
střídáním přízvučných a nepřízvučných anebo 
delších a kratších tónů (dob). 

S melodií a harmonií tvoří rytmus tři základní 
prvky hudebního projevu.
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Dynamika

Stupňování síly tónů, vyznačované v notovém 
záznamu různými dynamickými značkami.

piano – p – slabě

Mezzopiano – mp – poloslabě

Mezzoforte – mf – středně silně

Forte – f silně 
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GRADACE

Stupňování, při němž vzrůstá síla 
zvuku, komplikuje se rytmus a 
přidávají se další nástroje
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KONTRAST

Je to protiklad v hudbě.

Např. 

Piano x forte

Rychle x pomalu

Bas x tenor
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HARMONIE

Harmonii udávají akordy, jejich 
spojování a sled.
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ODKAZY:
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