
Vážení rodiče a žáci, níže opět najdete návody jak vyplnit pracovní listy. Mimoto, také poslechy, videa 

a odkazy vztahující se k učivu. Vyplněné listy zašlete jako vždy na adresu ondrejkova@zus-arkmusic.cz  

Děkuji a zdraví Alice Ondrejková 

 

 

PHV, s. 16-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milé děti, dnes se podíváme, jak se lišce daří v hájovně.  Potká se tam například se psem Lapákem, 

který ji poučuje, taky slepicemi a kohoutem a to uvidíte, jak jejich setkání dopadne. Šťourají do ní 

hajného kluci Frantík s Pepíkem, ale naše Bystrouška se nedá.  Zdá se jí krásný sen o tom, že nebude 

uvázaná na dvorku…však uvidíte, jak tohle její dobrodružství nakonec dopadne. 

Odkaz naleznete poslaný přes úschovnu na Vaši mailovou adresu, protože jednotlivé díly byly staženy 

z internetu. Prosím pusťte dětem úsek v čase od osmé minuty 8:03 po 19:07.  

 

 

 

Vybarvi si žabičky a zopakujte si 

s nimi notu půlovou . Nota 

půlová má prázdné bříško a 

nožičku. Počítá se na 2 doby. 

S dětmi si 

přečtěte a 

přeříkejte 

básničku.  

Barevnými pastelkami 

obtáhněte všechny noty 

půlové, co mají žabky na 

lístečku. A nad notičky napište 

číslo 2, protože se počítají na 

dvě doby. 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
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Písnička ze zeleného zpěvníku pro podzimní dny: J. Uhlíř – Z. Svěrák: Není nutno 
https://www.youtube.com/watch?v=JkSqjBus0w4 
 
Slova:  
Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, 
Hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo. 
Chceš-li trap se, že ti v kapse zlaté mince nechřestí, 
Nemít žádné kamarády tomu já říkám neštěstí. 
 
Nemít prachy – nevadí, nemít srdce – vadí.  
Zažít krachy – nevadí, zažít nudo, jó to vadí. 
 

 

 

 

 

Barevně si zakroužkuj, 

že nota půlová 

s tečkou trvá na 3 

doby. Tečka totiž 

prodlužuje její trvání o 

polovinu, tj. o jednu 

dobu a 2+1=3   

Notu půlovou lze 

rozdělit na 3 noty 

čtvrťové. Stejné je to i 

s pomlkou půlovou 

s tečkou. Vše si barevně 

obtáhni a prohlédni. 

Zakroužkuj barevně ¾ takt, 

tedy že počítáme do 3 a doplň 

noty z uzlíčku do jednotlivých 

taktů. Vždy ti celkový součet 

not v taktu musí dát 3. 

V uzlíčku si nad jednotlivé noty 

napiš číslem, na kolik dob je 

počítáme. 

Zakroužkuj si za houslovým 

klíčem ¾ takt a nad 

jednotlivé noty napiš, na 

kolik dob je počítáme. Poté 

doplň taktové čáry a 

nezapomeň, že všude musí 

být 3 doby. 

Vyber si 3 květinky, 

ty si vybarvi a 

tužkou zapiš nad 

noty ve vybarvených 

květinkách na kolik 

dob je počítáme. 

Opět zakroužkuj barevně ¾ takt, aby sis 

uvědomil, že počítáme do 3. Poté nad 

jednotlivé noty a pomlky zapiš číslem, na kolik 

dob trvají. Díky tomu zjistíš, že v některých 

taktech chybí nota nebo pomlka. Doplň ji tak, 

aby celkový součet byl 3 .  

https://www.youtube.com/watch?v=JkSqjBus0w4
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G-dur a basový klíč (kontrola) 

 

Písnička Voděnka studená: https://www.youtube.com/watch?v=5Rq9XAFQ1U4 

Kromě C-dur 

máme i jiné 

stupnice, některé 

mají 

v předznamenání 

křížky, jiné béčka. 

Stupnice G-dur má 

1# fis. Stupnici 

začínáme psát 

notou g1 . Dále 

pokračujeme 

hudební 

abecedou: g1-a1-

h1-c2-d2-e2-f2-g2. 

Zapíšeme v notách 

celých   ! Pod 

obrázkem 

zkontroluj, zda se 

ti podařilo zapsat 

všechny tóny 

stupnice správně. 

Když budeme mít zapsanou 

stupnici v celých notách, doplníme 

# fis za houslový klíč na 5 linku 

nahoru. A stříškou Ʌ vyznačíme 

půltóny (= tedy nejmenší 

vzdálenosti mezi tóny) ty se 

v každé durové stupnici nacházejí 

mezi 3.-4. a 7.-8. tónem. 
Doplň akord. Skládá se z 

1.,3.,5.tónu stupnice, tedy z g1, 

h1, d2. Tóny si zakroužkuj a napiš 

jako sněhuláka nad sebe. 

Podtrhni si, co znamená tónina. 

Zazpívej si písničku a pod 

jednotlivé noty napiš jejich 

jména. Dej pozor na # fis v 

předznamenání, protože platí 

pro každou notu f, kterou mění 

na fis. 

Noty v houslovém klíči pod c1  by postupně měly mnoho pomocných linek, čím níže bychom 

sestupovali. Basový klíč nám vrací noty opět do notové osnovy. C1 se tak přesune zpod 

notové osnovy nad notovou osnovu. Je to tedy první nota ve cvičení 21 na s. 14. Pak už 

postupujeme jako bychom si říkali hudební abecedu pozpátku…tedy c1-h-a-g-f-e-d-c. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Rq9XAFQ1U4
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Uslyšíš postupně začátky pěti písniček s. 12, cv. 25 : Intervaly na zacatku pisnicek.m4a  

Uslyšíš 5 různých intervalů, zapiš je s. 12, cv. 25: Uslysis 5 intervalu.m4a  
(pokud by tento odkaz v PDF nefungoval, najdete jej na webu pod zadáním dnešních úkolů z HN) 
 
Písnička Široký hluboký: https://www.youtube.com/watch?v=5qKV01sYAiE 

 

Podtrhni si definici: Interval je 

výšková vzdálenost mezi 

dvěma tóny. Potom zvýrazni 

různými barvami každý 

interval od primy až po 

oktávu. 

V odkaze pod 

obrázkem si 

poslechni začátky 

písniček a zkus spojit 

čarou, kterým 

intervalem písnička 

začíná. 

V odkaze č. 2 pod obrázkem 

uslyšíš 5 souzvuků. Zkus 

zapsat na řádky názvy 

intervalů z ukázky. 

Na řádek pod 

interval zapiš jeho 

název, vycházej 

←z tabulky vedle a 

z toho, že interval je 

vzdálenost mezi 

dvěma tóny . 

 

Interval se dá zapsat 

také číslem:  

c-c 1, c-d 2, c-e 3, c-f 4, 

c-g 5, c-a 6, c-h 7, c-c 8 

Poslechni si a zazpívej 

písničku, potom zapiš 

mezi jednotlivé dvojice 

tónů číslem interval, 

viz ukázka dole pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=5qKV01sYAiE
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Poznej tón kvintakordu s. 14, cv. 16: Poznej ton kvintakordu.m4a  

Rytmické cvičení s. 14, cv. 18. Tleskej se mnou: rytmus.m4a  
(pokud by tento odkaz v PDF nefungoval, najdete jej na webu pod zadáním dnešních úkolů z HN) 
 
Nápověda k cvičení 17 na s. 14:  Largo – široce, Grave – těžce a Prestissimo – co nejrychleji , zbylé 
zvládneš sám. 
 
Komorní soubory mají menší počet členů, velmi časté je např. smyčcové kvarteto. Skládá se ze 4 
hráčů: https://www.youtube.com/watch?v=7-C9K0P8rWs 
Komorní orchestr je ještě bez dirigenta: https://www.youtube.com/watch?v=i4qePY2Wdss 
Symfonický orchestr má již početnější obsazení, tj. větší počet hráčů: 
https://www.youtube.com/watch?v=vsMWVW4xtwI  
 

 

V odkaze pod obrázkem si poslechni 

kvintakord a poté zazní ještě jeden 

tón z akordu. Zakroužkuj tón 

akordu, který byl poté zahrán. 

Spoj čarou, co 

k sobě patří . 

Nápovědu máš 

pod obrázkem. 

Vytleskej rytmus se 

mnou. V odkaze pod 

obrázkem je zvukový 

záznam tohoto 

rytmického cvičení. 

Nezapomeň, že 

počítáme na 3 doby: 

první – druhá - třetí. 

Přečti si text o 

orchestru a 

komorních 

souborech. 

Podtrhni si důležité 

a poslechni si 

ukázky k textu, 

které najdeš pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=7-C9K0P8rWs
https://www.youtube.com/watch?v=i4qePY2Wdss
https://www.youtube.com/watch?v=vsMWVW4xtwI
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Když jsem husy pásala: https://www.youtube.com/watch?v=gLGIpgy5Uko 

 

Poslech J. S. Bach Fuga g moll BWV 542: https://www.youtube.com/watch?v=psf0kx9Tk_Y 

 

 

Uslyšíš 3 ukázky, zakroužkuj číslo ukázky, kdy zazní polyfonie: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=q5v1PuhZ2zY 

2. https://www.youtube.com/watch?v=56Tm6qnVEgQ 

3. https://www.youtube.com/watch?v=3n8XdKkrqgo 

 

Poslechni si písničku 

Když jsem husy 

pásala v odkaze pod 

obrázkem a sleduj ji 

v notách. 

Poté si barevně 

odliš a zvýrazni 

pojmy dvoutaktí, 

hudební věta a 

souvětí a totéž 

udělej i v notách. 

Barevně zvýrazni význam 

pojmu polyfonie. Jedná se o 

vícehlas. Hudba se v 

podstatě skládá ze 

samostatných hlasů, které 

spolu vytváří výsledný 

souzvuk. 

V odkaze pod 

obrázkem si 

poslechni Fugu 

g moll Johanna 

Sebastiana 

Bacha. 

Poslechni si tři ukázky a 

zakroužkuj číslo ukázky, 

kdy myslíš, že zazněla 

polyfonní hudba . 

Doplň počet taktů 

v písni, to je počet 

taktů souvětí . 

https://www.youtube.com/watch?v=gLGIpgy5Uko
https://www.youtube.com/watch?v=psf0kx9Tk_Y
https://www.youtube.com/watch?v=q5v1PuhZ2zY
https://www.youtube.com/watch?v=56Tm6qnVEgQ
https://www.youtube.com/watch?v=3n8XdKkrqgo

