Testík – ľudová a umelá pieseň
1. Jedným zo znakov ľudových piesní je:
A/ že sa zachovávali iba ústnym podaním
B/ že sú výtvorom jedného autora
C/ že sa viažu vždy k určitému miestu
2.Pieseň Bol by ten Jánošík zaraďujeme medzi piesne:
A/ valašské
B/ trávnice
C/ zbojnícke
3. Pojem tradovanie znamená:
A/ šírenie ľudovej slovesnosti ústnym podaním z generácie na generáciu
B/ vyjadrovanie citov a myšlienok
C/ ľudová pieseň sa stala základom pre umelú poéziu

4. Morena, Morena,
Fašiangy, Turíce
-uvedené ľudové piesne patria:
A/ medzi koledy
B/ medzi obradové piesne
C/ medzi zľudovené piesne
5.Koledy sa spievajú:
A) pri hrabaní sena
B) pri krstoch a svadbách
C) v čase Vianoc a vítania Nového roka
D) pri odchode chlapcov na vojnu, keď si chcú požartovať s dievčatami.
6 . K ľudovým piesňam nepatria:
A) regrútske piesne, koledy, žartovné piesne
B) ľúbostné piesne, uspávanky, obradové piesne
C) pracovné piesne, zbojnícke piesne, pastierske piesne
D) piesne, ktoré vytvoril konkrétny autor a vznikajú v súčasnosti.
7. Pomenuj druh ľudovej piesne (na vyznačené voľné miesto vedľa názvu)
Po valasky od zeme
Po valasky od zeme,
kto mi kozy zaženie?
A ja by ti bol zahnal,
ale som sa vlka bál

...........................................................

8. Ktorá z piesní je ľudová a ktorá zľudovená? (správnu odpoveď napíš na prázdne
miesto pod piesňami)

Keby som bol vtáčkom
Text: Ferko Urbánek
Huba: Mikuláš Schneider-Trnavský
Keby som bol vtáčkom, letel by som za les,
pozrieť sa čo robí, pozrieť sa čo robí,
mamička moja dnes.

Búvajže mi, búvaj...
Búvajže mi, búvaj, a sa nenadúvaj,
lepšie je ti spati, než sa nadúvati.
Hajajže mi, hajaj, pôjdeme do hája,
naberieme kvieťa, obložíme dieťa.

Košieľku mi šije, na mňa si spomína:
Vráť mi bože vráť mi, vráť mi bože vráť mi,
toho môjho syna.
....................................... pieseň

..................................pieseň

9. Urč druh ľudových piesní podľa obsahu:
1. Bola som na tráve
Bola som na tráve, porezala som sa,
pre teba šuhajko, obzerala som sa. .......................................................
2. Neverboval som sa
Neverboval som sa, nasilu ma vzali,
košieľôčku novú na mne podriapali. .....................................................
7. Jánošík, Jánošík
Jánošík, Jánošík, ty prekrásne dieťa,
kebys´ nebol zbíjal, nelapili by ťa. ........................................................

Over si svoje odpovede:

Testík – ľudová a umelá pieseň
1. Jedným zo znakov ľudových piesní je:

A/ že sa zachovávali iba ústnym podaním
B/ že sú výtvorom jedného autora
C/ že sa viažu vždy k určitému miestu
2.Pieseň Bol by ten Jánošík zaraďujeme medzi piesne:
A/ valašské
B/ trávnice

C/ zbojnícke
3. Pojem tradovanie znamená:

A/ šírenie ľudovej slovesnosti ústnym podaním z generácie na
generáciu
B/ vyjadrovanie citov a myšlienok
C/ ľudová pieseň sa stala základom pre umelú poéziu

4. Morena, Morena,
Fašiangy, Turíce
-uvedené ľudové piesne patria:
A/ medzi koledy

B/ medzi obradové piesne
C/ medzi zľudovené piesne
5.Koledy sa spievajú:
A) pri hrabaní sena
B) pri krstoch a svadbách

C) v čase Vianoc a vítania Nového roka
D) pri odchode chlapcov na vojnu, keď si chcú požartovať s dievčatami.
6 . K ľudovým piesňam nepatria:
A) regrútske piesne, koledy, žartovné piesne
B) ľúbostné piesne, uspávanky, obradové piesne
C) pracovné piesne, zbojnícke piesne, pastierske piesne

D) piesne, ktoré vytvoril konkrétny autor a vznikajú
v súčasnosti.

7. Pomenuj druh ľudovej piesne (na vyznačené voľné miesto vedľa názvu)
Po valasky od zeme
Po valasky od zeme,
kto mi kozy zaženie?
A ja by ti bol zahnal,
ale som sa vlka bál

...pastierske/valašské ľudové piesne.....

8. Ktorá z piesní je ľudová a ktorá zľudovená? (správnu odpoveď napíš na prázdne
miesto pod piesňami)

Keby som bol vtáčkom

Búvajže mi, búvaj...

Text: Ferko Urbánek
Huba: Mikuláš Schneider-Trnavský
Keby som bol vtáčkom, letel by som za les,
pozrieť sa čo robí, pozrieť sa čo robí,
mamička moja dnes.

Búvajže mi, búvaj, a sa nenadúvaj,
lepšie je ti spati, než sa nadúvati.
Hajajže mi, hajaj, pôjdeme do hája,
naberieme kvieťa, obložíme dieťa.

Košieľku mi šije, na mňa si spomína:
Vráť mi bože vráť mi, vráť mi bože vráť mi,
toho môjho syna.

Zľudovená pieseň

ľudová pieseň

9. Urč druh ľudových piesní podľa obsahu:
1. Bola som na tráve
Bola som na tráve, porezala som sa,
pre teba šuhajko, obzerala som sa.

...........trávnice........

2. Neverboval som sa
Neverboval som sa, nasilu ma vzali,
košieľôčku novú na mne podriapali. ..........regrútske.........
7. Jánošík, Jánošík
Jánošík, Jánošík, ty prekrásne dieťa,
kebys´ nebol zbíjal, nelapili by ťa. ......zbojnícke...........

