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I. HUDOBNÝ SMER DŽEZ 
 

Korene jazzu siahajú až na lode, v ktorých transportovali čiernych otrokov z Afriky do Ameriky. Tak sa 
do Ameriky dostali aj černošské rytmy, spevy a ich temperament. Keďže im však v niektorých štátoch 
zakázali používať ich bubny, černosi začali hrať na belošských nástrojoch a preberať aj belošské piesne. 

Džez začal vznikať na prelome 19. a 20. storočia uprostred černošského obyvateľstva afrického pôvodu 
v Spojených štátov amerických (USA) v meste New Orleans.  

Vznikol postupným zlúčením afroamerického folklóru (blues, gospel, pracovné piesne) s európskymi 
hudobnými tradíciami (európska vojenská dychovka, tanečná, ale aj vážna hudba). 

ÚLOHA č.1 – vypočuj si gospelovú pieseň (černošská duchovná pieseň), ktorú určite poznáte  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=6zT8AyfsFmA 
 

V akom filme ste ju mohli počuť? ____________________________________________________ 
 

 

Z černošských pracovných piesní a spirituálov vznikol neskôr blues, v ktorom vyjadrovali svoje trápenia, 
pocity a nálady. V krčmách sa začal hrávať na klavíroch Ragtime a Boogie-Woogie. 

Najznámejším klaviristom ragtimu bol Scott Joplin, známy skladbami Mape Leaf rag a The entertainer. 

ÚLOHA č.2 – vypočuj si ragtime od S. Joplina - The Entertainer, ktorý ste už tiež určite počuli  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=fPmruHc4S9Q 
 

Pre aký hudobný nástroj je skomponovaný? ___________________________________________ 
 

 

Džez najčastejšie hrali kapely, v ktorých mali dôležité miesto dychové nástroje, no džezový rytmus 
udržiavala gitara, kontrabas, bicie alebo klavír. Jednotlivým nástrojovým skupinám hovoríme sekcie. 

Veľmi obľúbeným a snáď najpopulárnejším skladateľom džezu je Louis Armstrong. 

ÚLOHA č.3 – vypočuj si ukážku: L. Armstrong- What a Wonderful world 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=VqhCQZaH4Vs 
 

Čím sa líši jeho spev od spevu našich populárnych spevákov?_______________________________ 
 

 

Na Slovensku je známym džezmanom Peter Lipa, ktorý niektoré svoje piesne (napr. Boogie down) 
nahrával aj so slovenským skladateľom a klaviristom Petrom Breinerom. 

ÚLOHA č.4 – vypočuj si ukážku: P. Lipa- Balada o 4 koňoch 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=7BTmH91wISE 
 

Aké hudobné nástroje hrajú v ukážke?_________________________________________________ 
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Základné znaky džezovej hudby: 

 

 improvizácia 
 synkopický rytmus 
 zvláštny spôsob frázovania a tvorby tónov 
 skladbu tvorí základná hudobná myšlienka, 

na ktorú hráči improvizujú alebo aranžujú  

 

 
 
ÚLOHA č.5 – vyplň tajničku, správne výrazy do tajničky nájdeš v texte 
 

 

 

 

II. OPAKOVANIE INTERVALOV A ICH OBRATOV 

Interval je výšková vzdialenosť medzi dvoma tónmi. Jeho základným tónom je 
vždy jeho spodný ton, ktorý nám určí v akej durovej stupnici sa pohybujeme.  

 

Základné delenie intervalov: 

Základné intervaly sú tvorené len z tónov durovej stupnice, ktorú nám určí spodný tón. Podľa toho 
dopĺňame krížiky alebo béčka k vrchným tónom. 

ČISTÉ INTERVALY: prima - č.1   VEĽKÉ INTERVALY: sekunda - v.2 
kvarta - č.4      tercia - v.3 
kvinta - č.5     sexta – v.6 
oktáva - č.8      septima – v.7 
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Odvodené intervaly: 
Odvodené intervaly vznikajú z intervalov základných, a to zvyšovaním alebo znižovaním jedného 
z tónov intervalu (o jeden alebo dva poltóny). 
 
Z čistých intervalov vieme vytvoriť intervaly: 

 zväčšené (zvýšime vrchný tón o poltón)  
 zmenšené (znížime vrchný tón o poltón) 

 
Z veľkých intervalov vieme vytvoriť intervaly: 

 zväčšené (napr. zvýšime vrchný tón a poltón) 
 malé (znížime vrchný tón o poltón) 

o z malých intervalov vytvoríme intervaly zmenšené (znížime vrchný tón o ďalší poltón) 
 
Obrat intervalu vznikne: 

 prenesením spodného tónu o oktávu vyššie alebo   
 prenesením horného tónu o oktávu nižšie 

 

 
ÚLOHA č.6 – doplň názvy intervalov 
 

 
 
ÚLOHA č.7 – doplň vrchný tón intervalu 
 

 

 
 
ÚLOHA č.8 – doplň názov intervalu a vytvor jeho obrat, nezabudni ho správne pomenovať 

 


