
Dobrý den,
zasílám nové poznámky. Přepište si je do sešitu a vynechejte si místo na obrázky ( stejně velké jako 
u smyčcových nástrojů).
Přeji krásné Velikonoce
Květa Majerová

                                                                DECHOVÉ NÁSTROJE  

- jsou to nástroje, u kterých vzniká zvuk pomocí vzduchu. Dělíme je podle způsobu hraní.
                            

                                                              ŽESŤOVÉ NÁSTROJE

- jsou vyrobeny z mosazného plechu, který je stočený do trubice. Hráč přikládá ke rtům nátrubek, 
který má tvar trychtýře a je nasazený na trubici.

                                                                        TRUBKA

- má silný a pronikavý tón.
-  stočená trubice je opatřena ventily, kterými se mění výška tónu.
- dokáže zahrát fanfáru a v orchestru vyjadřuje slavnostní nálady.
- křídlovka je o něco větší než trubka a její tón je méně pronikavý, je oblíbená v dechovém 
orchestru.

                                                                 LESNÍ ROH (HORNA) 

- první rohy se dělaly z kravských rohů a používaly se při lovu zvěře. Postupně se zdokonaloval, 
začal se vyrábět z kovu a dostal dnešní zatočený tvar.
- má jemný tón.
- vystihuje lovecké a lesní nálady.

                                                                       POZOUN

- skládá se ze dvou pohyblivých dílů. Jeden z nich se nazývá snižec a jeho pohybem se mění výška 
tónu.
- má silnější a hlubší tón.
- v hudbě navozuje slavnostní náladu.

                                                                          TUBA

- největší žesťový nástroj, má také největší nátrubek.
- zahraje nejhlubší tóny.
- málokdy hraje sólově a v orchestru obvykle doprovází ostatní nástroje.



                                
                                                   DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE

                                                                      FLÉTNA

- jsou dva druhy fléten – zobcová – drží se svisle a je opatřena dírkami. Jejich zakrýváním se mění 
výška tónu. Ke rtům se přikládá hubička (zobáček).Vyrábí se ze dřeva, nebo z plastu. Podle 
velikosti a tím i různé barvy tónu má různé názvy – sopraninová, sopránová, altová, basová, ...
                                     - příčná – původně se vyráběla ze dřeva,dnes z kovu. Drží se vodorovně a     
dírky jsou zakryty klapkami.
                                                   - ke rtům se přikládá miskovitý otvor.
                                                   - má velký tónový rozsah.
                                                   - v hudbě napodobuje ptačí zpěv.
                                                   - malá flétnička s velmi vysokým a pronikavým zvukem se nazývá 
pikola.

                                                                       HOBOJ

- má černou barvu a jeho tón vzniká rozechvěním dvou třtinových plátků. Někdy se jim říká 
jazýčky, které jsou připojeny na kovovou rourku ( strojek), ta se zasouvá do otvoru na vrchní části 
nástroje.
- altový hoboj (má hlubší tón) se nazývá anglický roh.

                                                                     KLARINET

- černý nástroj, který se podobá  hoboji, ale způsob hry je zcela odlišný. Tón se tvoří tak, že hráč 
přikládá ke rtům seříznutou hubičku s připevněným třtinovým plátkem. Tón vzniká rozechvěním 
plátku, který rozkmitá vzduch v nástroji.
- klarinetů je opět několik druhů např. B klarinet, Es klarinet, basklarinet, ….

                                                                         FAGOT

- největší dřevěný dechový nástroj s dvojitým plátkem.
- hráč používá k tvoření tónu zahnutou trubičku se strojkem.
- tóny fagotu jsou hluboké.
- má červenohnědou barvu.

                                                                

                                                                  


