
Vážení rodiče a žáci, protože je po prázdninách, níže naleznete další úkoly a návody, jak vyplnit 

pracovní listy pro PHV i HN. Dále jsou tam pod obrázky odkazy, které se vztahují k učivu a věnují se 

poslechu, rytmu, tempu atd. Vyplněné pracovní listy, prosím, zasílejte na mailovou adresu: 

ondrejkova@zus-arkmusic.cz Budu se těšit na jejich zaslání. V případě, že byste si nevěděli rady, 

kontaktujte mě mailovou či telefonickou cestou. Přeji hlavně pevné zdraví. Alice Ondrejková 

 

PHV s. 14-15 

 

Milé děti z PHV, snad jste si krásně užili podzimní prázdniny a nezapomněli si v sobotu zazpívat 

písničku 5 ježibab. Dnes se seznámíme s Liškou Bystrouškou, žila nedaleko Brna v lesích v Bílovicích 

nad Svitavou. Pojďme spolu zjistit, jak se malá Bystrouška dostala k Bartošům do hájovny a jaká 

dobrodružství tam zažila: 

 To jednoho dne hajný Bartoš usnul v lese, když číhal na pytláka Haraštu. Ve chvíli, kdy se probudil, 

uviděl liščí rodinku. Aby se jeho žena nezlobila, že jde pozdě, chytil malou Bystroušku a donesl domů 

pro jejich vnuka Pepíka. Jak něco mělo být pro Pepíka, žena mu vždycky vše odpustila.  A my se teď 

podíváme, jak se to všechno seběhlo za zvuku krásné hudby Leoše Janáčka. To je hudební skladatel, 

který velkou část života prožil tady u nás v Brně a o lišce Bystroušce složil operu. Opera je sice zpívané 

divadlo, ale naše liška, kterou uvidíme, bude kreslená. Jen jednu odlišnost od ostatních animáků má, 

že místo mluvení si prozpěvuje. Tak se hezky usaďte a podívejte se na první příběh o naší lišce. 

https://www.youtube.com/watch?v=W3quKaN0XZQ 
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HN 1. roč. s. 14-15 

 

 

 

Poslech k části „tempová označení“, není třeba poslouchat celou ukázku, stačí cca 2 minutky, aby 

bylo možné zachytit, jak tempo s daným označením v hudbě vypadá :  

1) Andante = zvolna, krokem …jak uslyšíte v ukázce tempo je skutečně mírné a má kráčivý 

charakter: Josef Haydn Symfonie č. 94 G dur – S úderem kotlů 

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

2) Moderato = mírně  … je poznat, že na rozdíl od andante je moderato maličko rychlejší, 

v ukázce se jedná o hudbu našeho českého skladatele, která působí až filmově, jako by 

pocházela z nějakého filmu: Bohuslav Martinů Symfonie č. 1 

https://www.youtube.com/watch?v=UZI2UMoeLVw 

3) Allegro = rychle …na rozdíl od obou předchozích ukázek uslyšíte, že se jedná o tempo 

skutečně rychlé a v ukázce si můžete prohlédnout zblízka také orchestr, jak takové svižné 

tempo hraje pod taktovkou dirigenta  Sergej Prokofjev Symfonie č. 1 

https://www.youtube.com/watch?v=jIQEvI9bqEE 

 

Písnička Voděnka studená k části „Nedopsaná písnička“: 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p_ftrysaMHU
https://www.youtube.com/watch?v=UZI2UMoeLVw
https://www.youtube.com/watch?v=jIQEvI9bqEE
https://www.youtube.com/watch?v=5Rq9XAFQ1U4


HN 2. roč. s. 13 

 
 

Zazpívej si písničku Voděnka studená ? č. 1:  https://www.youtube.com/watch?v=5Rq9XAFQ1U4 

Najdi chybu v písničce Voděnka studená ? č. 4: Vodenka chyba.m4a  

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

 

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


HN 3. roč. s 11 

 

Rytmus – vytleskejme společně: rytmus 3.roc.s.11.m4a  

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

Zazpívej si písničku Marjánko, Marjánko: https://www.youtube.com/watch?v=NQUwgKK-GYQ 

https://www.youtube.com/watch?v=NQUwgKK-GYQ


 

HN 4. roč. s. 12-13 

 

 

Poslech k části „Označení tempa“: 

1) Tempa pomalá bude v dnešní ukázce zastupovat Largo z Novosvětské symfonie našeho 

českého skladatele Antonína Dvořáka: https://www.youtube.com/watch?v=tGloNIXBG8U 

2) Tempa mírná zastupuje Andante z klavírního koncertu č. 21 Wolfganga Amadea Mozarta 

https://www.youtube.com/watch?v=df-eLzao63I 

3) Tempa rychlá reprezentuje Presto ze 7. Symfonie Ludwiga van Beethovena 

https://www.youtube.com/watch?v=HoRmZ2CDnxI 
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HN 5. roč. s. 16 

 
 

Barokní suita poslech: není třeba poslouchat celé, stačí si vybrat ukázku  z: Johann 

Sebastian Bach Francouzská suita č. 5 G dur pro cembalo, sestává z částí: Allemande, 

Courante, Sarabande, Gavotte, Bourrée, Loure, Gigue 

https://www.youtube.com/watch?v=lG8v_BA0Hhs 

Suity nemusí být psány pouze pro sólový nástroj, poslechni ukázku i z Orchestrální suity č. 2 

b moll Johanna Sebastiana Bacha https://www.youtube.com/watch?v=x8Rv9ppP6A8 

 

Motiv a téma poslech: První ukázka je motiv osudu z 5. Symfonie Ludwiga van Beethovena – 

poslechněte si začátek ukázky a sledujte v notách v pracovním sešitě 

https://www.youtube.com/watch?v=fOk8Tm815lE 

Téma z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka naleznete v ukázce, kurzor si posuňte na 4. 

minutu a 12 sekundu https://www.youtube.com/watch?v=WTtPMthexgw  

 

Zkuste nyní sami určit co je téma a co motiv dle zadání v pracovním sešitě:  

https://www.youtube.com/watch?v=lG8v_BA0Hhs
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Vyšehrad – Harfy dávných věků slyšíte hned na začátku skladby:  

https://www.youtube.com/watch?v=LUi9NeVmBsI 

Vltava – Říčka Vltava, správné místo nalezneš v 1 minutě od začátku ( nápověda, je to naše 

kočka leze dírou  ): https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU 
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