
Noty s krížikmi a béčkami 

Doteraz sme sa učili noty, ktorým hovoríme základné. Boli to tóny hudobnej 

abecedy c d e f g a h /c/. Každý z týchto tónov sa dá zvýšiť, alebo znížiť. Udeje 

sa to pomocou znamienka, ktoré napíšeme pred hlavičku noty. Toto znamienko 

zmení názov noty a zároveň posunie znenie tónu smerom hore, alebo dole 

o pol tóna. Preto sa to volá posuvka. Teraz sa naučíme niečo o dvoch 

základných znamienkach, ktoré sa volajú krížik a béčko. 

 

 Krížik zvyšuje tón o pol tóna. Píše sa  pred hlavičku noty ( okienko krížika je 

presne pred hlavičkou noty, podľa toho, či je nota na linajke, alebo v medzere). 

Meno noty dostane príponu –is. Z noty c sa stane cis, z noty d dis, 

e sa zmení na eis atď... 

 

Béčko znižuje tón o pol tóna. Píše sa pred hlavičku noty ( lístoček béčka je 

presne pred hlavičkou noty, podľa toho, či je nota na linajke, alebo v medzere). 

Meno noty dostane príponu –es, -s. Z noty c sa stane ces, z noty d des, e sa 

zmení na es, f fes, g ges, a sa zmení na as a   p o z o r!  nota „h“ úplne zmení 

svoje meno, stane sa z nej nota b. 

 

Vaša úloha je: opísať si noty s krížikmi a béčkami do notového zošita. Pozor, 

aby ste každú notu s názvom písali presne pod seba- veď viete! 

Na začiatok ďalšej notovej osnovy si napíšte husľový kľúč a napíšete si tieto 

noty ( píšeme celé noty):  

cis1 eis1 gis1 his1 dis1 fis1 ais1 cis2 his1 ais1 gis1 fis1 eis1 dis1 cis1 

Nová notová osnova, husľový kľúč a píšeme noty: 

ces1 es1 ges1 b1 des1 fes1 as1 ces2 b1 as1 ges1 fes1 es1 des1 ces1 

Dajte si pozor na presný zápis, držte sa predlohy.  

 

Ospravedlňujem sa za nepresnosť pri note fes1, teraz aspoň vidíte, prečo treba 

písať noty ceruzkou! 

V priebehu týždňa mi pošlite vypracované zadania aj z minulých týždňov na tú 

adresu, z ktorej vám prišli inštrukcie. Ďakujem! 


