
Vážení rodiče a žáci, níže naleznete pracovní listy do hudební nauky a dále návody, pomůcky, videa, 

odkazy a rytmická cvičení pro jejich vyplnění. Prosím, vyplněné pracovní listy odesílejte, jako vždy na 

mailovou adresu ondrejkova@zus-arkmusic.cz Příští týden na web zavěsím speciální pololetní nauky 

.   

Zdraví Alice Ondrejková 

PHV, s. 32-33 

 

 

 

 

 

 

 

Nota e1: 

 

 

Představujeme si nástroj - ukázka hry na klavír: https://www.youtube.com/watch?v=Q32C1vdU6mQ 

Zopakujeme zimní písničku a naučíme se ji - Padá snížek: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bh9EYUfDoBM&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU

0pMKkJw8&index=9 

Padá snížek na louky, má kožíšek bělounký.  
Ten kožíšek teplý je, celou zemi přikryje.  
Sněží, sněží potichu, kočky, choďte v kožichu.  
Noste kožich kočičí, pod něj vítr nefičí. 
 

Video k notě e1 ke stažení zde: www.uschovna.cz/zasilka/HGA3YVTD2UE2SAW3-HXI 

Přečtěte si s rodiči básničku o 

notičce Evičce. Evička leží na první 

lince a je třetí notou v pořadí. 

Barevně si obtáhni 

houslový klíč i 

Evičku. 

Vybarvi si Evičku, která si spinká 

na první lince. Zvýrazni barvičkou 

hlavičku, která nám kopíruje tvar 

noty celé. 

Máme tu dvě 

noty půlové a 

jednu 

čtvrťovou, 

napiš nad ně 

tužkou, na 

kolik dob se 

počítají. 

Vezmi pastelky a na první 

linku nakresli Evičky 

půlové, které trvají na dvě 

doby. Do druhé notové 

osnovy zakresli Evičky 

čtvrťové. Ať je máš krásně 

barevné . 

Houslový klíč nám představuje další 

z nástrojů. Hraje na klavír. Poslechni si 

jeho zvuk dole v ukázce.  Do prázdného 

místa na klavíru doplň jednu libovolnou 

notu, ať má houslový klíč z čeho hrát . 

Poté vezmi pastelky a obtáhni ho všemi 

barvičkami. 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
https://www.youtube.com/watch?v=Q32C1vdU6mQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bh9EYUfDoBM&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Bh9EYUfDoBM&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=9
http://www.uschovna.cz/zasilka/HGA3YVTD2UE2SAW3-HXI


HN 1. ročník, s. 29-30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdíl mezi půltónem a celým tónem: https://www.youtube.com/watch?v=T7SweuV52fI 

Zazpívej si písničku Rostó, rostó: https://www.youtube.com/watch?v=NQ0ixSSoCzY 

 

 

Zakroužkuj si 

červenou pastelkou 

definici půltónu a 

zapamatuj si, že je 

to nejmenší 

vzdálenost mezi 

tóny v naší hudební 

abecedě. 

Vezmi červenou pastelku a zkus najít 

v písničce půltóny a zakroužkuj je. Ve 

stupnici C dur máme půltóny 

(nejmenší vzdálenost) mezi tóny e-f a 

také h-c. 

Dnes si vysvětlíme hned dva hudební pojmy: 

půltón = nejmenší vzdálenost mezi dvěma tóny 

a celý tón = je složen ze dvou půltónů. Více 

video pod obrázkem. 

Poslechni si písničku a zazpívej 

si ji. Odkaz najdeš dole pod 

obrázkem. 

Zakroužkuj 

si zeleně 

definici 

celého 

tónu. 

Zkus v písničce 

najít celý tón, je 

např. mezi tóny 

c-d, d-e, f-g, g-a, 

a-h a zakroužkuj 

jej zelenou 

pastelkou. A 

nezapomeň si 

vybarvit 

Kryšpína. 

https://www.youtube.com/watch?v=T7SweuV52fI
https://www.youtube.com/watch?v=NQ0ixSSoCzY


HN 2. ročník, s. 23 

 

 

 

Hudební ukázka – pozoun: https://www.youtube.com/watch?v=_iyuwbpAW-k 

Písnička Černé oči: https://www.youtube.com/watch?v=b8PfydN_QGM 

Opakování # - fis, cis, gis, dis, ais, eis, his 

Rozdíl mezi lidovou písní a umělou: Lidová píseň se tradovala v ústním podání, a tudíž neznáme 

autora. U umělé písně víme přesně, kdo ji zkomponoval. 

 

 

 

Pozoun patří do skupiny 

dechových žesťových 

(plechových) nástrojů. Přečti si 

text. Barevně si podtrhni první 

řádek. Dole pod obrázkem najdeš 

odkaz, poslechni si zvuk pozounu 

a vybarvi si nástroj správnou 

barvou.  Vedle nástroje napiš, 

které zvíře hráč na pozoun 

napodobuje. 

Dole pod obrázkem si poslechni 

písničku, a poté si ji zazpívej. Zelenou 

zakroužkuj křížky v předznamenání a 

vypiš nad ně jejich jména. Nápovědu 

najdeš dole pod obrázkem. Červenou 

pastelkou zakroužkuj jedinou notu 

půlovou v písničce a nad ní číslicí napiš, 

na kolik dob se počítá. Pod jednotlivé 

noty napiš jejich názvy. Pozor na 

předznamenání. Modrou barvou 

zakroužkuj nejvyšší a nejnižší notu 

v písničce. Žlutou barvou vyznač 

jedinou pomlku a nad ni napiš číslicí, na 

kolik dob se počítá. Vedle názvu je 

napsáno lidová, napiš, co to znamená. 

https://www.youtube.com/watch?v=_iyuwbpAW-k
https://www.youtube.com/watch?v=b8PfydN_QGM


HN 3. ročník, s. 22 

 

Moll stupnice do 4# a stupnice fis moll harmonická a melodická: 

 

Rytmické cvičení č. 49: 
Rytmus 3.rocnik.mp3

 
(pokud by zde odkaz nefungoval, naleznete jej přímo na webu pod pdf zadáním hudební nauky na 
dnešní den) 

Zopakujme si 

předznamenání 

durových i mollových 

stupnic do 4 křížků. 

Prohlédni si schéma 

dole pod obrázkem a 

zopakuj si to. 

Podtrhni si, že dur 

stupnice píšeme velkými 

písmeny a moll malými. 

Zopakujme si moll stupnice: aiolská 

bez zvýšených tónu, harmonická = 

zvyšujeme nahoru i dolů 7. stupeň, 

melodická = zvyšujeme nahoru 6. a 7. 

stupeň, ale dolů se to ruší.  U 

stupnice fis moll doplň na každou 

notovou osnovu za houslový klíč 3 # a 

u harmonické nezapomeň zvýšit ještě 

7. stupeň tím, že před něj napíšeš #. 

U melodické doplň kromě 

předznamenání # před 6.a7.stupeň, 

ale jen ve směru nahoru. Zkontroluj si 

vše pod obrázkem. 

Vytleskej se mnou. Nezapomeň si 

všimnout, že tu máme i předtaktí = 

šestnáctinové noty za houslovým 

klíčem, které vlastně zaznívají na 

poslední dobu s tím, že první dvě doby 

tam nejsou a jen si je v duchu počítáme. 

Odkaz najdeš dole pod obrázkem. 



 
HN 4. ročník, s. 24 

 

 

Enharmonická záměna: 
Enharmonicka zamena 4.rocnik.mp3

 
(pokud by zde odkaz nefungoval, naleznete jej přímo na webu pod pdf zadáním hudební nauky na 
dnešní den) 
 
 Kontrola cvičení: 

 

 

Enharmonická záměna = se používá pro 

dva různé tóny, které znějí stejně. 

V odkaze si poslechni tóny 

enharmonické záměny, tak jak je máme 

zapsány ve cvičení číslo 33. Podle not 

jsme zahráli dva různé tóny, ale zněl 

jeden a ten samý. 

Barevně si podtrhni si definici 

enharmonické záměny. Prohlédni si dobře 

tóny enharmonické záměny na obrázku 

klaviatury. 

Zelenou barvou zakroužkuj takty, kde 

najdeš tóny enharmonické záměny. 

Všimni si, že se jedná o sousední tóny a 

ten vyšší musí mít b a nižší #. Nápovědu 

najdeš v obrázku nad notovou osnovou.  

Zkus k jednotlivým tónům doplnit tón 

enharmonicky zaměněný. Jako 

nápověda ti bude sloužit obrázek 

klaviatury. Opět můžeš vše 

zkontrolovat pod obrázkem. 



HN 5. ročník, s. 28-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled melodických ozdob: 

 

Rondo poslech Wolfgang Amadeus Mozart Koncert pro lesní roh: (všimněte si, že hornista hraje na 

nástroj nohou) https://www.youtube.com/watch?v=u3SlQYcuAEE 

Písnička Ráda, ráda můj zlatej Honzíčku: https://www.youtube.com/watch?v=6FZesZ2RDPA 

Notový zápis písničky: 

Zopakujme si 

melodické ozdoby. 

Přehled najdeš dole 

pod obrázkem. 

Máš zde šest 

názvů, doplň je ke 

správným značkám 

pro ozdoby. 

Seznam se s novými 

ozdobami, podtrhni si 

důležité a zakroužkuj 

si je v notové osnově. 

Seznámíme se s novou hudební 

formou. Tu představuje rondo. 

Přečti si text a podtrhni vše důležité 

a poté sleduj v ukázce stavbu 

ronda. Ukázku najdeš pod 

obrázkem. 

Poslechni si a zazpívej písničku 

Ráda, ráda můj zlatej Honzíčku 

a zkus doplnit chybějící noty. 

Pokud by sis nevěděl rady, 

nápovědu najdeš dole. 

Zkus vyplnit testík, je trochu 

těžší, ale nápovědu najdeš 

v pracovním sešitě 

v předchozích kapitolách a 

správné odpovědi dole pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=u3SlQYcuAEE
https://www.youtube.com/watch?v=6FZesZ2RDPA


 

 

Výsledek rychlého testíku: 1b) 2a) 3c) 4a) 

 

 

 


