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Audacity
pracovní list

1. Připomeňte si, jestli lze volně stahovat hudební soubory z internetu.

2. K čemu slouží program Audacity a pod jakou licencí je šířen?

3. Najděte na internetu nějaký video tutoriál (co to je?) o použití programu Audacity a přehrajte si ho.

4. Otevřete si v Audacity nějakou skladbu a vyzkoušejte si:

a) část skladby ztište, nebo naopak zesilte

b) ořez zleva a zprava

c) vložte úsek ticha

d) ořezané a tiché části zjemněte postupným náběhem či ústupem do ztracena a napište, jak se tyto 
efekty nazývají v angličtině

e) část skladby nechte několikrát opakovat

f) část skladby (nebo celou) zpomalte či zrychlete – změní se délka takto upravené části?

g) část skladby (nebo celou) nechte přehrávat v opačném pořadí

h) vyzkoušejte aspoň další tři efekty kromě již použitých a napište, které vás nejvíce zaujaly

i) do části skladby vygenerujte šum, chirp a tón, případně vyzkoušejte další generátory (prosím pozor 
– amplitudu vždy nejdříve nastavte na 0,2!)

j) ostatní nástroje vyzkoušejte dle libosti

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských 
zařízeních. Jakékoliv další využití podlého autorskému zákonu.


