
Vážení rodiče a děti, níže naleznete další návody na vypracování listů pracovních sešitů pro nauky 

jednotlivých ročníků.  Kromě toho se pod obrázky nacházejí odkazy, rytmická cvičení, videa a 

poslechy týkající se učiva. Vyplněné pracovní listy zasílejte, prosím, jako vždy na mailovou adresu 

ondrejkova@zus-arkmusic.cz  .  

Zdraví Alice Ondrejková 

PHV, s. 18-19 

 

 

 

 

 

 

Milé děti, máme tu už třetí pokračování příběhů o lišce Bystroušce. Dnes se dozvíte, jak si poradila 

s nepříznivým počasím, sněhem a mrazem a jak získala nový domeček a s kým ho společně obývá. 

Sledujeme dál také našeho pana hajného, který se potká v hospůdce se svými známými, u jednoho ze 

stolů můžete vidět pána s bílým knírkem, a to je skladatel naší pohádky o lišce Leoš Janáček.  Taky 

uvidíme, jak to kantorovi (jednomu ze známých pana hajného) na sněhu klouzalo po cestě domů. I 

lišku, která celou situaci při večerním lovu pozorovala. Také náš pan hajný se setká s liškou, dlouze se 

na sebe zadívají a on si je jistý, „že to byla naša liška“. 

Prosím, pohodlně se usaďte a sledujte liščí dobrodružství od 19:10 minuty po 27:35 minutu .  

 Zkuste v pohádce Leoše Janáčka najít… a můžete ho najít i na mnoha místech 

v Brně, třeba na tramvajích, co jezdí k nám na Kraví horu.  Janáček totiž v Brně bydlel . 

 

 

 

Nota čtvrťová má 

vybarvené bříško a 

nožičku a počítá se na 1 

dobu. Krásně se na nás 

usmívá, tak si 

nezapomeňte notičku, 

pejska i kočičku 

vybarvit. 

Přečtete si s dětmi 

básničku o notě 

čtvrťové.  

Vezmi si barevné pastelky a na linku i do mezírky dokresli noty čtvrťové, každou udělej 

jinak barevnou, ať je máš pěkně veselé. Vybarvi si také paní učitelku a zvýrazni  jí 

barvičkou jeden prstík, protože nota čtvrťová se počítá na 1 dobu. 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
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Zazpívej si se mnou první sloku písničky Slavnost na louce: Slavnost na louce.m4a  

(pokud by tento odkaz v PDF nefungoval, najdete jej na webu pod zadáním dnešních úkolů z HN) 

 

Poslechni si úryvky písniček a zkus zjistit, na kolik je počítáme: Pisnicky a na kolik dob pocitame.m4a  

(pokud by tento odkaz v PDF nefungoval, najdete jej na webu pod zadáním dnešních úkolů z HN) 

 

 

 

 

 

 

Zazpívej si první sloku písničky, odkaz najdeš pod 

obrázkem. Červenou zakroužkuj za houslovým 

klíčem ¾ takt, lépe si uvědomíš, že písnička se 

počítá na 3 doby. A modrou barvičkou zakroužkuj 

značku repetice (= opakování) na druhém řádku.  

Dobře si 

prohlédni oba 

příklady a podle 

těchto příkladů 

zkus v písničce 

doplnit trámce u 

not osminových 

tak, aby takt 

odpovídal 

modelu a počítal 

se na tři doby. 

Doplň trámec, dle modelu, mezi 

první a druhou notu ve všech 

taktech v prvním řádku, a 

předposledním a posledním 

taktu na druhém řádku.  

Nad noty v jednotlivých 

rámečcích si napiš číslem na 

kolik dob se počítají, aby si 

v součtu dostal výsledek, zda 

je rámeček na 2 nebo na 3 

doby . Poté si všechny 

rámečky, které jsou na 2 

doby, vybarvi zeleně, a ty co 

jsou na 3 doby červeně. 

Písmenka 

nad 

zelenými 

rámečky, 

které jsou 

na 2 doby, 

vepiš sem na 

řádek a 

vyjde ti 

slovo. 

Písmenka nad 

červenými 

rámečky, 

které se 

počítají na 3 

doby, vepiš 

sem na řádek 

a vyjde ti celá 

tajenka . 

Poslechni si pět 

písniček a do 

každého rámečku 

zkus napsat číslo 2 

nebo 3, podle toho 

na kolik dob 

písničku 

počítáme. 
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Hudební ukázka – lesní roh: https://www.youtube.com/watch?v=w8uvnLr9t94 

Rytmické cvičení č. 1: Pocitame na 2 (2.rocnik).m4a  

Rytmické cvičení č. 2: Pocitame na 3 (2.rocnik).m4a  

(pokud by tyto odkazy v PDF nefungovaly, najdete je na webu pod zadáním dnešních úkolů z HN) 

 

 

Přečti si pozorně text 

o lesním rohu, 

podtrhni si, že patří do 

skupiny dechových 

žesťových nástrojů = 

vyrobených z kovu.  

Vybarvi si 

žabku i lesní 

roh a dej mu 

správnou 

barvu. Jakou 

barvu má, 

zjistíš v hudební 

ukázce. Odkaz 

najdeš dole pod 

obrázkem. 

Vše si barevně zakroužkuj! A pozorně 

sleduj:  notu čtvrťovou rozdělíme na 

dvě noty osminové a nebo čtyři noty 

šestnáctinové.  Aby se nám lépe 

počítalo, máme tu malou pomůcku: 

říkáme si první doba, druhá doba. 

Každá vyslovená slabika znamená 

jednu notu šestnáctinovou.   

Vytleskej se mnou. Odkaz najdeš pod 

obrázkem. Barevně si zakroužkuj 2/4 takt 

za houslovým klíčem = počítáme na 2 

doby. Zde také názorně vidíš, že 4 noty 

šestnáctinové jsou na 1 dobu. 

Totéž máme ve cvičení č. 2. Barevně si 

zaznač ¾ takt za houslovým klíčem a 

uvědom si, že počítáme do tří, což 

znamená první doba-druhá doba-třetí 

doba. Vytleskej celé cvičení se mnou. 

Odkaz najdeš opět pod obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=w8uvnLr9t94
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Poslechni si mollové stupnice: Moll stupnice 3 rocnik.m4a  

Zapiš tóny c- e- g dle sluchu: Tony c e g 3.rocnik.m4a  
(pokud by tyto odkazy v PDF nefungovaly, najdete je na webu pod zadáním dnešních úkolů z HN) 
 
Když jsem husy pásala: https://www.youtube.com/watch?v=gLGIpgy5Uko 
Zazpívej si písničku, vytleskej a doplň noty do prázdných taktů a nakonec zkontroluj s obrázkem.  

 
 
 

Rytmické cvičení č. 30: Rytmus na 4  (3. rocnik).m4a  
(pokud by tento odkaz v PDF nefungoval, najdete jej na webu pod zadáním dnešních úkolů z HN) 

Mollové stupnice mají smutný charakter a značí se 

na rozdíl od těch durových malým písmenem. 

Rozeznáváme tři základní druhy. Pozorně přečti text 

a barevně si jej zakroužkuj. 

1.Mollová 

stupnice aiolská je 

bez zvýšených 

tónu. Barevně si 

to podtrhni a 

zvýrazni. 

2.Mollová  

stupnice 

harmonická 

zvyšuje 7. 

stupeň nahoru 

i dolů. Barevně 

si podtrhni a 

zvýrazni, že se 

zvyšuje 7. 

stupeň a 

toutéž barvou 

si 7. stupeň 

zakroužkuj i 

v notách. 

3.Mollová stupnice melodická má 

zvýšený 6. a 7. stupeň  směrem 

nahoru, po cestě dolů se zvýšení 

ruší. Barevně si to označ v textu i 

v notách. A poslechni si ukázku 

všech tří stupnic dole v odkaze pod 

obrázkem . 

V ukázce uslyšíš variace tónů 

c1-e1-g1. Zkus je podle 

sluchu zapsat do zbývajících 

prázdných taktů. 

Přečti si zadání, 

poslechni si, 

zazpívej a 

vytleskej 

písničku. Odkaz 

najdeš pod 

obrázkem. Zkus 

doplnit do 

prázdných taktů 

noty čtvrťové a 

osminové tak, 

aby si měl rytmus 

písničky správně. 

Zkontrolovat, zda 

jsi postupoval 

dobře, můžeš 

pod obrázkem. 
Zakroužkuj barevně za 

houslovým klíčem, že počítáme 

na 4 doby a zkus se mnou 

vytleskat rytmus vždy prvního 

řádku ze systému. Nad noty 

v druhém řádku napiš, na kolik 

dob je počítáme.  

https://www.youtube.com/watch?v=gLGIpgy5Uko
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Poslechni si mollové stupnice: Moll stupnice 3 rocnik.m4a  
(pokud by tento odkaz v PDF nefungoval, najdete jej na webu pod zadáním dnešních úkolů z HN) 

 

 

Mollové stupnice mají smutný charakter, značí se na rozdíl od těch durových malým 

písmenem a rozeznáváme tři základní druhy aiolskou, harmonickou a melodickou. 

Pozorně přečti text a barevně si jej zakroužkuj oba půltóny značené stříškou Ʌ. 

Přečti si text a podtrhni si, že v moll 

harmonické zvyšujeme 7. stupeň a 

zakroužkuj si všechny tři půltóny značené 

stříškou Ʌ i zvýšený tón. 

Přečti si text a podtrhni si, že v moll 

melodické zvyšujeme 6. a 7. stupeň 

směrem nahoru, dolů se zvýšení ruší. 

Zakroužkuj si oba půltóny i zvýšené tóny. 

Poslechni si dole pod obrázkem v ukázce, 

jak jednotlivé typy stupnice zní. 

Přečti si zadání úkolu. Najdi akord a – moll, 

jako pomůcka ti poslouží, že začíná notou a1 a 

neobsahuje žádný křížek ani béčko. Obraty 

musí začínat notou c2 a druhý notou e2. 
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Odhal ve videu jméno našeho známého skladatele a dopiš alespoň některá jeho díla: 

https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo 

Písnička Ej hora, hora: https://www.youtube.com/watch?v=K2U_tpPFsKw 

 

 

V odkaze pod obrázkem 

najdeš video, prohlédni si 

je a doplň jméno 

skladatele, o kterém se 

tam mluví. Vypiš také 

známá díla a místa, kde 

působil. 

Zkus si vyplnit tento 

test, správné 

odpovědi najdeš na 

straně 72. 

Poslechni si písničku, Ej hora, hora, 

zakroužkuj předznamenání a nad 

ně dopiš, v jaké tónině tato 

písnička je (poznáš to i podle 

poslední noty). Dále zakroužkuj 

repetici a najdi prima a sekunda 

voltu. Pokus se najít na internetu a 

na řádek zde doplň jedno jméno 

folklórního zpěváka, či zpěvačky. 

Vyplň 

rychlý 

testík, 

výsledky 

najdeš 

v učebnici 

na straně 

72. 

https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo
https://www.youtube.com/watch?v=K2U_tpPFsKw

