
   Milí žáčci,
zasílám krátký kvíz z hudební výchovy. Napište mi správné odpovědi (např. 1a, 2b, atd.) a zašlete  
na adresu majerova@zs-kdyne.cz Příště zašlu novou látku.

  Strunné nástroje

1. Do skupiny drnkacích nástrojů nepatří: a) mandolína
                                                                    b) kytara
                                                                    c) cembalo

2. Housle jsou: a) o něco větší než viola
                         b) o něco menší než viola
                         c) o něco větší než violoncello

3. Všechny smyčcové nástroje mají: a) 4 struny
                                                           b) 5 strun
                                                           c) 6 strun

4. Na violoncello se hraje: a) vsedě a opírá se bodcem o podlahu
                                           b) ve stoje a drží se pod bradou
                                           c) vsedě a drží se pod bradou

5. Klavír je: a) úderný nástroj
                    b) klávesový nástroje                    
                    c) drnkací nástroje

6. Harfa má obvykle: a) 8 pedálů a 45 strun
                                   b) 7 pedálů a 47 strun
                                   c) 6 pedálů a 49 strun

7. Ukulele je: a) malá kytara původem z Havaje
                       b) malé banjo původem z Ameriky
                       c) malé housle původem z Indie

8. Španělská kytara má: a) 6 strun
                                       b) 8 strun
                                       c) 7 strun

9. Do skupiny smyčcových nástrojů nepatří: a) housle
                                                                        b) viola
                                                                        c) mandolína

10. Mandolína je: a) malá kytara pocházející z Havaje
                             b) drnkací nástroj pocházející z Itálie
                             c) typ banja pocházející z Indie

11.Na housle se obvykle hraje: a) vstoje a drží se pod bradou
                                                  b) vsedě a opírají se o podlahu bodcem
                                                  c) vstoje a opírají se o podlahu
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12. Cembalo je: a) drnkací nástroj             
                          b) klávesový nástroj
                          c) úderný nástroj

13. Violoncello je: a) větší než viola
                               b) menší než kontrabas
                               c) větší než kontrabas
 
A nyní nějaké kuriozity. Typněte si :-) 

14. Největší klavír je dlouhý: a) 3,55m
                                                b) 2,55m
                                                c) 4,55 m

15. Největší kontrabas: a) má výšku 4, 26m a váží 590 kg
                                      b) má výšku 3, 26m a váží 490 kg
                                      c) má výšku 2, 26m a váží 390 kg

16. Největší kytara: a) je dlouhá 11, 63 a široká 4, 86m
                                b) je dlouhá 10, 63 a široká 3, 86m
                                c) je dlouhá 9,63 a široká 2, 86m
           


