
Opereta. Zväčšený a zmenšený kvintakord, dominantný septakord (opakovanie). 
(5.ročník) 

 
Dominantný septakord D7 tvoríme na 5 tóne durovej alebo harmonickej molovej stupnice. Tvorí ho 
durový akord +malá tercia.  
Vytvor D7 od nasledovných tónov v basovom kľúči:   

 
 F  As  G    d  cis 

Durový kvintakord tvorí veľká tercia+ malá tercia 
Molový kvintakord malá tercia+ veľká tercia 
Zväčšený kvintakord veľká tercia +veľká tercia 
Zmenšený kvintakord malá tercia+ malá tercia  
 
Kvintakordy od tónu a1. 

 
 
 
 

Vytvorte kvintakordy od nasledovného tónu: 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po opere sa naučíme, čo je to opereta.  
Opereta vznikla v 19. stor. (romantizmus) vo Francúzsku. Je to hudobno- dramatický žáner, v ktorom 
sa spája hudba, spev, tanec, divadlo. Na rozdiel od opery sa v nej aj rozpráva, nielen spieva, a tiež sa 
tu aj tancuje. Má výlučne komický charakter. Jej názov sa dá preložiť ako „malá opera“.  



Zakladateľom operety je Francúz Jacques Offenbach , jeho prvá významná opereta sa volá Zásnuby 
pri svetle lampy. Preslávil sa operetou Orfeus v podsvetí v tejto operete použil známy tanec kan- kán .  
Opereta sa tiež pestovala aj vo Viedni. Významnými predstaviteľmi viedenskej operety boli:  
Johann Strauss ml. „kráľ valčíkov“ operety Netopier , Viedenská krv, Cigánsky barón. Známe valčíky, 
ktoré zazneli v jeho operetách Na krásnom modrom Dunaji, Cisársky valčík,  
Franz Lehár operety Veselá vdova, Cigánska láska  
Na Slovensku v 20. storočí významné opery komponoval Gejza Dusík Narodil sa 
v Zavare, libretá mu písal Pavol Braxatoris a spolu s ním a Františkom Krištofom 
Veselým sa považujú sa zakladateľov tohto hudobného druhu na Slovensku.  Jeho 
najznámejšie operety sú: Modrá ruža, Hrnčiarsky bál, Víno pre Marínu. Z nich sú 
známe piesne: Zatancuj si so mnou, holubička, Rodný môj kraj Len bez ženy, Pieseň 
rodnej zemi  
 

Hudobné ukážky: 

Na krásnom modrom Dunaji https://www.youtube.com/watch?v=ENETOpNpIiI  

V akom takte je písaný valčík? 3ú4    alebo 4/4  

Gejza Dusík: Rodný môj kraj https://www.youtube.com/watch?v=gNyQgNSWuSg  

Odkiaľ pochádza spevák Karol Duchoň  ?   (naše okresné mesto) G................ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ENETOpNpIiI
https://www.youtube.com/watch?v=gNyQgNSWuSg

