
Vážení rodiče a žáci, ráda bych Vám popřála hodně zdraví a spokojenosti v novém roce. V rámci nauk 

zůstáváme i nadále u distanční formy výuky, včetně těch nejmenších v PHV. Zde najdete návody, jak 

vypracovat pracovní listy, ale i další odkazy na poslechy a rytmická cvičení. Vyplněné úkoly prosím 

zasílejte jako obvykle na mailovou adresu: ondrejkova@zus-arkmusic.cz.   

Zdraví Alice Ondrejková   

PHV, s. 28-29 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilka je první notou naší hudební abecedy : 

 

Pro dnešek přidávám také tříkrálovou koledu: 
https://www.youtube.com/watch?v=5mNEfV7QiCo&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU
0pMKkJw8 
My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. 
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka. 
Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.  
Copak ty tam černej vzadu, vystrkuješ na nás bradu. 
Ja vyznávám, že jsem černý, že jsem z mouřenínské zemi. 
Slunce je toho příčina, že je má tvář opálená. 
Kdybys byl na slunce nechodil, byl bys pak se neopálil. 
A já černý vystupuju a nový rok vám vinšujem. 
A my taky vystupujem a nový rok vám vinšujem. 
 

 

 

 

Milé děti, dnes se seznámíme 

s první notičkou hudební 

abecedy, a to notou c1 – 

Cecilkou. Přeříkejte si básničku 

a vybarvěte si babičku Cecilku. 

Barevně si zakroužkujte 

notu v notové osnově a 

v domečku dole si ji i 

houslový klíč obtáhněte 

barevnou pastelkou. 

Cecilka je notička, kterou lehce 

poznáte. Má vlastní pomocnou 

linečku pod notovou osnovou, a 

vlastně si tam lítá trošku jakou 

ufoun . 

Vybarvi si 

holčičku. 

Na každou z předepsaných linek 

dopiš Cecilku půlovou a ve spodní 

notové osnově Cecilku čtvrťovou. Na 

každou notičku si vezmi jinou 

pastelku, ať jsou krásně barevné. 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
https://www.youtube.com/watch?v=5mNEfV7QiCo&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8
https://www.youtube.com/watch?v=5mNEfV7QiCo&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8


HN 1. ročník, s. 25-26 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Písnička Ovčáci čtveráci: https://www.youtube.com/watch?v=LtnZmBGpclM 

Písnička V zahradě na hrušce: https://www.youtube.com/watch?v=OuMmlQLWMhI 

 

 

 

Trojzvuk jsou tři tóny znějící buď 

současně, nebo je můžeme zahrát 

postupně jeden po druhém. Jedná 

se vždy o 1., 3., 5. tón ve stupnici. 

Barevně si zakroužkuj definici trojzvuku. 

Trojzvuk může být vzestupný, to je 

tento případ (1., 3., 5. tón = c1-e1-g1). 

Nejlépe vzestupný trojzvuk (to 

znamená, že tóny stoupají) 

charakterizuje písnička Ovčáci čtveráci. 

Zazpívej si písničku Ovčáci 

čtveráci, odkaz najdeš dole 

pod obrázkem. Poté si vezmi 

modrou pastelku a zakroužkuj 

si za houslovým klíčem C, což 

symbolizuje takt celý, který 

počítáme na 4 doby. Následně 

doplň taktové čáry. 

Nezapomeň správně počítat 

do čtyř. 
Červenou pastelkou zakroužkuj oba 

trojzvuky c1-e1-g1 a nad ně udělej šipku 

směrem nahoru. 

Trojzvuk sestupný je pravým 

opakem vzestupného. Začíná 

pátým tónem a končí prvním. Je 

to tedy 5., 3., 1. tón = g1-e1-c1. 

Poslechni si a zazpívej písničku 

V zahradě na hrušce. Odkaz 

najdeš pod obrázkem. Modrou 

pastelkou zakroužkuj všechny 

sestupné trojzvuky v písničce a 

napiš nad ně šipku dolů. 

Zelenou pastelkou zakroužkuj 

repetici a připomeň si, že v 

písničce znamená opakování. 

Všimni si za houslovým klíčem, že 

počítáme do 3 a dopiš číslicí, nad 

jednotlivé noty a pomlky rytmického 

doprovodu na kolik dob se počítají. 

https://www.youtube.com/watch?v=LtnZmBGpclM
https://www.youtube.com/watch?v=OuMmlQLWMhI


 

HN 2. ročník, s. 20  

 

 

 

Kontrola názvů not z cvičení 32: a1, h1, cis2, e2, a2,gis2, fis2, e2, 
e2, cis2,e2, h1, a1, gis1,a1. 
 
 
Basový klíč a houslový klíč: 
Prohlédni si dobře, kde leží nota c1 . 

 
 
 

 

Zopakujme si stupnice 

durové do 4 #: 0 = C dur, 1 =  

G dur, 2 = D dur, 3 = A dur, 4 

= E dur. A dur má tři křížky: 

fis, cis, gis. Podtrhni si barevnou pastelkou, že A dur 

má 3 křížky. Stejnou barvou je 

zakroužkuj za houslovým klíčem v notové 

osnově. Dopiš noty od a1 po a2. Zeleně 

zakroužkuj 1., 3. a 5. tón a zapiš je poté 

jako akord na správné místo. Pak vyznač 

oba půltóny stříškou ˄. V durové stupnici 

jsou mezi 3.-4. a 7.-8. stupněm. 

Zapište názvy not akord: a1-cis2-e2 a oba 

půltóny: cis2-d2 a gis2-a2. 

Zůstáváme v A dur. Tudíž si musíme 

uvědomit, že všechny tóny f se mění na fis, c 

na cis a g na gis. Pod jednotlivé noty napiš 

jejich názvy a pozor na křížky. Zda je máš 

správně, zkontroluj pod obrázkem. 

Zopakujme si basový klíč. Basový klíč máme 

proto, abychom dostali noty zpět do 

notové osnovy a nemuseli používat velké 

množství pomocných linek. Lehce pak 

můžeme hrát a číst noty malé a velké 

oktávy, které leží pod c1. Basový klíč je 

jednoduchý. Nota c1 se přemístí zpod 

notové osnovy nad ni. Podívej se na 

schéma pod obrázkem a pak zapiš na linky 

pod noty jejich názvy. 



 

 

 

HN 3. ročník, s. 20 

 

 

 

 

 

Stupnice h moll a akord a jeho obraty: 

 
 

Zopakujme si mollové stupnice do 

4#: 0 = a moll, 1 = e moll, 2 = h 

moll, 3 = fis moll, 4 = cis moll. 

Máme tři druhy mollových stupnic: 

aiolskou = bez zvýšených tónů, 

harmonickou = zvyšujeme 7. 

stupeň nahoru i dolů, melodickou 

= zvyšujeme 6. a 7. stupeň nahoru, 

dolů se to ruší. 

Zapiš stupnici h moll, začni tónem h1 a 

napiš osm not po h2. Za houslový klíč 

zapiš předznamenání, tj. 2# - fis a cis. A 

doplň křížek před sedmý tón, abychom 

získali moll harmonickou. Zakroužkuj 1., 

3., 5. tón a zapiš akord na příslušné 

místo. 

Nyní vytvoř h moll melodickou. 

Nejdříve doplň předznamenání za 

houslový klíč, a potom nezapomeň 

dopsat křížky před 6. a 7. stupeň 

směrem nahoru. Dolů doplň před 

stejné tóny odrážky. Vše pak 

zkontroluj pod obrázkem. 

Zopakujme si tvoření kvintakordu a 

jeho obratů. Akord vytvoříme dle 

jednoduchého pravidla: pokud je 

první tón na lince, jsou další dva také 

na linkách nad ním. Pokud je 

v mezeře, jsou další dva tóny 

v mezerách nad ním. Pro obraty platí 

dvě následující pravidla: 1. horní dva 

tóny opíšeme 2. spodní přesuneme o 

oktávu výš. Viz vysvětlivky pod 

obrázkem. Prohlédni si je a zapiš 

akord i oba obraty z C dur. 

Nejdříve najdi základní tvar akordu v D dur a zakroužkuj jej 

červeně. Bude začínat tónem d1 a musí obsahovat křížek 

fis. Poté najdi oba obraty. Jeden bude začínat tónem fis1 a 

druhý tónem a1 a ty také barevně zakroužkuj. 



 

 

HN 4. ročník, s. 21 

 

 

 

 

 

 

Písnička Ej padá, padá rosička je v tónině e moll: https://www.youtube.com/watch?v=G4cfPDs14cg 

Rytmické cvičení číslo 31: 
Rytmus 4.roc..mp3

 

(Pokud by zde nešel odkaz rozkliknout, naleznete jej i pod zadáním dnešních HN přímo na webu)  

 

 

 

Poslechni si a zazpívej písničku Ej 

padá, padá rosička. Odkaz najdeš pod 

obrázkem. Popřemýšlej, zda je 

písnička v dur nebo v moll. 
Jak poznáš v jaké tónině je písnička? 

Poměrně jednoduše. Poslechni si písničku 

a vyber, zda má charakter dur nebo moll. 

Podívej se, kterou notou písnička začíná a 

končí. Poradí ti také akordová značka nad 

první a poslední notou. Už tedy víš?  

Řešení najdeš dole pod obrázkem. 

Podívej se jaké má písnička 

předznamenání. Zakroužkuj je červenou 

pastelkou a napiš nad něj název #.  

Zelenou pastelkou zakroužkuj repetici = 

opakování. Modrou zakroužkuj 2/4 takt 

za houslovým klíčem, a uvědom si, na 

kolik dob se písnička počítá a zkus si její 

rytmus vytleskat. Modrou také označ 

nejvyšší a nejnižší notu. Pod jednotlivé 

noty napiš tužkou jejich jména. 

Máme zde rytmická cvičení. Budeme tleskat 

každý řádek zvlášť. První cvičení je na 3 doby, 

druhé na 4. Nad jednotlivé noty ve všech 

řádcích zapiš číslicí, na kolik dob je počítáme. 

Noty osminové spojené trámcem ber jako jednu 

jednotku, kterou počítáme na 1, ať se ti to lépe 

zapisuje. Obě rytmická cvičení nalezneš 

v odkaze pod obrázkem.   

https://www.youtube.com/watch?v=G4cfPDs14cg


 

HN 5. ročník, s. 24-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervaly: 

 

 

 

Zopakujme si intervaly. Interval je vzdálenost mezi 

dvěma tóny. Máme celkem osm intervalů: prima = 

dva stejné tóny, sekunda = dva sousední tóny, 

tercie = vzdálenost od prvního ke třetímu tónu, 

kvarta = vzdálenost od prvního ke čtvrtému tónu, 

kvinta = vzdálenost od prvního k pátému tónu, 

sexta = vzdálenost od prvního k šestému tónu, 

septima = vzdálenost od prvního k sedmému 

tónu, oktáva = vzdálenost od prvního k osmému 

tónu, viz schéma pod obrázkem. 

Na základě 

zopakovaných 

vědomostí, dole pod 

obrázkem, doplň 

správné odpovědi. 

Spoj čarou 

název se 

správným 

intervalem. 

Doplňte druhý tón intervalu. 

Tón doplňujeme vždy směrem 

nahoru nad zadaný základní 

tón. Zda jsi postupoval správně, 

zkontroluj pod obrázkem. 

Lze vytvořit intervaly i 

směrem dolů. Základní 

tón je psán vždy jako 

první a interval tvoříme 

stejným způsobem, ale 

ve směru dolů. Zkus 

vytvořit intervaly 

směrem dolů a zkontroluj 

si to pod obrázkem. 

Napiš pod jednotlivé intervaly jejich 

označení a zakroužkuj červeně 

spodní intervaly. Ty poznáš tak, že 

první tón leží výš. Správnost 

zkontroluj pod obrázkem. 

Zkus podle 

sluchu 

poznat, 

který z 

intervalů 

zazněl. 

Správnou 

odpověď 

zakroužkuj 

zeleně. 

Odkaz 

s nahrávkou 

intervalů 

najdeš pod 

obrázkem. 



 

Kontrola cvičení: 

 

 

Poznávání intervalů podle sluchu: 
Intervaly 5.roc..mp3

 

(Pokud by zde nešel odkaz rozkliknout, naleznete jej i pod zadáním dnešních HN přímo na webu)  

 

 


