
Vážení rodiče, milí žáci, níže naleznete všechny podklady k vypracování pracovních listu do HN a PHV. 

Jako vždy hotové pracovní listy vyfoťte mobilem či naskenujte a zašlete na mailovou adresu: 

ondrejkova@zus-arkmusic.cz.  

Zdraví Alice Ondrejková 

 

PHV, s. 30-31 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka nástroje, na který hraje náš houslový klíč: 

https://www.youtube.com/watch?v=HyM9oqxdNZg 

A stejný nástroj zaznívá i v písničce Maličká su: 

https://www.youtube.com/watch?v=bhQwU9vG16w&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZq

U0pMKkJw8&index=25 

Teď už určitě víte, o jaký nástroje se jedná. Ano je to flétna. 

Odkaz na instruktážní video nota d1 : www.uschovna.cz/zasilka/GZ2R7WDT87TESE9V-96Y  

 

 

Přečtěte si 

s dětmi 

básničku o 

notě 

Danušce. 

Nota d1 leží 

přímo pod 

notovou 

osnovou a 

hlavičkou 

se dotýká 

spodní 

linky. 

Vybarvěte sluníčko a barevnou 

pastelkou obtáhněte houslový 

klíč i notičku. 

Vybarvěte si Danušku a 

nezapomeňte na 

mašličku, za kterou je 

zavěšena na první linku. 

Vezměte pastelky a zkuste zakreslit do 

horní notové osnovy Danušky půlové a 

do spodní Danušky čtvrťové. U 

čtvrťových nezapomeňte vybarvit 

hlavičku . 

Vezměte všechny pastelky z pouzdra a 

obtáhněte houslový klíč, ať je krásně 

barevný. A zkuste uhodnout, na jaký 

nástroj hraje. Dole pod obrázkem si 

poslechněte ukázku. 
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HN 1. ročník, s. 27-28 

 

 

 

Pomůcka k poznávání not: 

 

 

Poslechni si, jak zní nástroj, který ti vyšel v tajence: https://www.youtube.com/watch?v=S1-

LCnGojnw  

 

My už máme sice po 

Vánocích, ale sníh nám 

teď také napadl, tak 

můžeš Kryšpínovi 

pomoci se sněhovými 

koulemi, které se mu 

rozsypaly do notové 

osnovy. Tam se z nich 

staly noty . Zkus do 

každé z not zapsat její 

název. Nápovědu najdeš 

pod obrázkem. A 

nezapomeň si Kryšpína 

vybarvit. 

A tady pro tebe Kryšpín 

připravil křížovku. Zapiš 

všechny pojmy do 

správných políček a 

vyjde ti tajenka ve 

zvýrazněných polích. 

Jaký zvuk má největší 

drnkací nástroj, si 

poslechni dole v odkaze. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S1-LCnGojnw
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HN 2. ročník, s. 22 

 

 

 

 

E dur: 

  

Nápověda k cvičení 37: trojzvuk = akord, krátce = staccato, dechový žesťový nástroj = trubka, vázaně 

= legato, dvoučtvrťový a tříčtvrťový = takt, drnkací nástroj = harfa 

 

 

Zopakujme si durové 

stupnice do 4 #:  C = 0, G = 

1, D = 2, A = 3, E = 4.            

E dur má 4# - fis, cis, gis, 

dis.  

Barevně si podtrhni, že E dur má 

v předznamenání 4 křížky. Poté dopiš 

do notové osnovy noty od e1 po e2. 

Použij noty celé. Dolů pod jednotlivé 

noty zapiš jejich název. Zeleně si 

zakroužkuj 1., 3., 5. tón. Tyto tři tóny 

tvoří akord, který zapiš za taktovou 

čáru, kam patří. V durové stupnici se 

půltóny nacházejí vždy mezi 3.-4. a 7.-

8. tónem. Označ je stříškou ˄ . Dole 

pod notovou osnovou doplň do věty 

chybějící tóny akordu: e1-gis1-h1. Vše 

zkontroluj pod obrázkem. 

Spoj čarou, co k sobě 

patří. Nápovědu najdeš 

pod obrázkem. 

Noty na pomocných linkách 

nám znázorňují tříčárkovanou 

oktávu, která začíná notou c3. 

Poté následují ostatní noty 

stupnice C dur, ale s číslem tři 

tj. d3, e3, f3, g3, a3, h3. 



HN 3. ročník, s. 21 

 

 

 

Rytmus cvičení 45: 
Cviceni 45 ligatura 3.roc.mp3

 

(Pokud by odkaz nešel přehrát, naleznete jej i pod pdf zadáním HN na tento týden přímo na webu) 

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

 

 

Zopakujme si dynamická znaménka: 

pp (pianissimo) = velmi slabě, p 

(piano) = slabě, mp (mezzopiano) = 

poloslabě, mf (mezzoforte) = středně 

silně, f (forte) = silně, ff (fortissimo) = 

velmi silně, crescendo = zesilovat ˂, 

decrescendo = zeslabovat ˃. Zopakuj 

si pojmy a doplň je na správné místo. 

Ligatura spojuje dva tón stejné výšky. 

Její použití je časté, když potřebujeme 

prodloužit délku trvání noty přes 

taktovou čáru.  Podtrhni si barevnou 

pastelkou definici pojmu ligatura a 

stejnou barvou si zakroužkuj i značku 

ligatury v notách. Vytleskej s rytmus se 

mnou v nahrávce, tu najdeš v odkaze 

pod obrázkem. 

Poslechni si, a zazpívej, písničku Ovčáci 

čtveráci. Odkaz najdeš dole pod obrázkem. 

Doplň chybějící noty. Jako nápověda ti může 

sloužit to, že takt č. 1 je stejný jako takt č. 3. A 

takt číslo 2 se rovná taktu číslo 4. Podobné je 

to i s následujícími takty. Druhou půli taktu 5 

najdeš v taktu 7 a zase opačně. To samé platí o 

taktech 6 a 9. Zda jsi postupoval správně, 

zkontroluj pod obrázkem. 

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


HN 4. ročník, s. 22-23 

 

 

 

Johann Sebastian Bach poslech:  
Matoušovy pašije: https://www.youtube.com/watch?v=RnkSFKJ4rC0 
Mše h moll: https://www.youtube.com/watch?v=YaeOqakH9As 
Fuga a toccata d moll: https://www.youtube.com/watch?v=Nnuq9PXbywA 
 
Dílo synů:  
Wilhelm Friedemann Bach: https://www.youtube.com/watch?v=Lnlg1TYWxmA 
Carl Philipp Emanuel Bach: https://www.youtube.com/watch?v=ZHhGicDN9nI 
Johann Christoph Friedrich Bach: https://www.youtube.com/watch?v=KTcqs5cREoU 
Johann Christian Bach: https://www.youtube.com/watch?v=ZCr0l_0Gkno 

Přečti si všechny důležité 

informace o barokním 

skladateli Johannu 

Sebastianu Bachovi. To 

důležité si podtrhni. 

Prohlédni 

si schéma 

působišť 

Johanna 

Sebastiana 

Bacha. 
Poslechni 

si Bachovo 

dílo 

v odkazech 

pod 

obrázkem. 

Poslechni si ukázku 

z tvorby Bachových synů. 

Odkazy najdeš pod 

obrázkem. 
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HN 5. ročník, s. 26-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tráva neroste: https://www.youtube.com/watch?v=HPPJ_fwNoaE  

Díl a jsou 1.a2.řádek, díl b 3.a4. řádek. Nezapomeň si to vyznačit nahoře v notách. 

Ráda, ráda můj zlatej Honzíčku: https://www.youtube.com/watch?v=ljAdo3-EPBc 

Hej, Slované: https://www.youtube.com/watch?v=ijVf53k3kLY 

Poslech k velké písňové formě W. A. Mozart Malá noční hudba Menuet: 

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

Homofonie ukázka č. 1: https://www.youtube.com/watch?v=RbQ6ISRC-60 
Ukázka č. 2: https://www.youtube.com/watch?v=k6oM1iLJH6k 
Ukázka č. 3: https://www.youtube.com/watch?v=qMgy7eVEmho 
 
Odkaz na zelený zpěvník: www.uschovna.cz/en/zasilka/GZTXFZH959UEISV5-XCB 

 

Malá písňová forma nám 

písničku fakticky rozděluje na 

dvě nebo tři části: a - b nebo a - 

b - a či a - b - c. V textu si 

podtrhni vše důležité. 

Poslechni si 

všechny tři 

písničky a zkus si 

uvědomit 

jednotlivé části. 

V písničce Tráva 

neroste zkus barevně 

vyznačit díl a  i díl b. 

Řešení pod obrázkem. 

V zeleném zpěvníku, 

který najdeš v odkaze 

pod obrázkem, zkus najít 

lidovou písničku 

v dvoudílné a třídílné 

formě. Její název zapiš 

na řádek. 

Pozorně si pročti text o velké 

písňové formě a podtrhni si 

definici. Velká písňová forma 

je charakteristická pro 

skladby závažnější a delší a je 

složena z několika částí. 

Poslechni si ukázku a snaž 

se rozeznat jednotlivé části 

velké písňové formy. 

Pokud si dobře 

poslouchal, 

rozpoznal si, jaké 

nástroje v ukázce 

hráli, Správnou 

odpověď 

zakroužkuj. 

Zopakujme 

si rozdíl mezi 

polyfonií a 

homofonií. 

Polyfonní 

skladby jsou 

tvořeny 

jednotlivými 

hlasy, které 

společně 

vytvářejí 

souzvuk. 

Homofonie 

je vlastně 

doprovázená 

melodie. 

Poslechni si 

ukázky a 

zakroužkuj 

homofonní 

skladbu. 
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