
I. RENESANCIA 

Renesancia je umelecký sloh trvajúci od 14. do 16. storočia. Predstavuje znovuzrodenie antických 
myšlienok a návrat k prírode a človeku. Upriamuje pozornosť späť k životu na zemi (dovtedy sa ľudia 
podľa hlásania cirkvi zameriavali na život po smrti, v tomto období sa začali užívať aj pozemský život). 

Hudba sa pestovala na šľachtických dvoroch, námestiach, chrámoch, bola súčasťou verejného života.  

V hudbe prevažovala tzv. vokálna polyfónia (vokálna = písaná pre ľudský hlas, polyfónia = viachlas). 
Renesančný viachlas bol dokonale prepracovaný, jednotlivé hlasy sa stali rovnocennými.  

Stávalo sa, že každý hlas mal vlastný text a aj keď hudba znela ako jednoliaty celok, bolo veľmi ťažké 
rozoznať, čo sa v jednotlivých hlasoch spieva. 
 
Hlavný hudobný predstaviteľ renesancie: 
Giovanni Pierluigi da Palestrina bol taliansky hudobný skladateľ a organista. Vytvoril hudobný štýl            
„ a capella “ = spev bez sprievodu hudobných nástrojov. Najznámejšie dielo – Missa Papae Marcelli. 
 
Ukážka zápisu viachlasnej vokálnej skladby v menzurálnej notácii: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÚLOHA č.1 – vypočuj si šansón Spev vtákov od francúzskeho skladateľa Clement Janequin, ktorý 
využíval imitáciu = napodobňovanie zvukov, napr. vtákov 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=ceS9-RUpzXQ 
 

Sú v skladbe použité nejaké hudobné nástroje?_________________________________________ 
 
Má každý hlas svoj vlastný text?____________________________________________________ 
 

 

 

ÚLOHA č.2 – vypočuj si vilanellu Madona mia cara od talianskeho skladateľa Orlando di Lasso 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=wl51iST98hA 
 
Koľko hlasov počuješ?____________________________________________________________ 
 
Má každý hlas svoj vlastný text?____________________________________________________ 
 



Inštrumentálna (nástrojová) hudba plnila sprievodnú funkciu k spevu a k tancu, ale vznikali aj 
nástrojové skladby. Došlo k rozvoju a zdokonaleniu hudobných nástrojov (rôzne druhy viol, lutna, 
spinet, virginal, organ). Takisto sa používali rôzne druhy zobcových fláut, rohy, šalmaje, sackbut. 
 

virginal                                                             sackbut                                            lutna               viola da braccio               

               šalmaj 

 
 

 

ÚLOHA č.3 – pozorne si vypočuj ukážku Klobuckeho tanca, ktorý sa zachoval na Slovensku 
v pamiatke  Vietorisova tabulatúra 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=uQXp4qr1QWk 
 
Aké nástroje sú použité (stačí skupiny)?______________________________________________ 
 
Bola skladba po celý čas v jednom metre?____________________________________________ 
 

 

 

ÚLOHA č.4 – vylúšti tajničku 
 

1. Najznámejší hudobný skladateľ renesancie (Giovanni Pierluigi da .........) 
2. Ako sa nazýva hudobný štýl = spev bez sprievodu hudobných nástrojov 
3. Klávesový hudobný nástroj z obdobia renesancie 
4. Renesančný skladateľ z Francúzska (Clement .........) 
5. Ďalší taliansky renesančný skladateľ (Orlando di ........) 
6. Ako sa nazýva hudba písaná pre ľudský hlas? 
7. Akou notáciou zapisovali viachlasné skladby? 
8. Čo je to polyfónia? 
9. Pamiatka zachovaná na Slovensku z čias renesancie (......... tabulatúra) 
10. Obľúbený strunový brnkací nástroj z čias renesancie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

  X             

               

               

               

               

               
               

               

               



II. ZVÄČŠENÉ A ZMENŠENÉ KVINTAKORDY 

Tak ako vieme vytvárať zväčšené a zmenšené intervaly, podobne sa naučíme vytvoriť aj zväčšené 
a zmenšené kvintakordy. Najskôr si zopakujme, že kvintakord tvorí 1., 3. a 5. tón stupnice. 

ÚLOHA č.5 – vytvor durové a molové kvintakordy 

 
 
 
 
 

 

Z durového kvintakordu vytvoríme kvintakord zväčšený, ak zvýšime vrchný tón o poltón.  
Spodný a vrchný tón zväčšeného kvintarkodu tvoria zväčšenú kvintu, podľa ktorej je pomenovaný. 

 zväčšený kvintakord sa skladá z dvoch veľkých tercií nad sebou 

Z molového kvintakordu vytvoríme kvintakord zmenšený, ak znížime vrchný tón o poltón.  
Spodný a vrchný tón zmenšeného kvintakordu tvoria zmenšenú kvintu, podľa ktorej je pomenovaný.  

 zmenšený kvintakord sa skladá z dvoch malých tercií nad sebou 

 
ÚLOHA č.6 – zakrúžkuj zväčšené kvintakordy 

 
ÚLOHA č.7 – zakrúžkuj zmenšené kvintakordy 

 

ÚLOHA č.8 – dopíš zväčšené a zmenšené kvintakordy od nasledujúcich tónov: 

 


