
Vážení rodiče a milí žáci, vítám vás v druhém pololetí. Zde opět každý týden najdete návody, 

poslechy, rytmická cvičení a videa, která vám pomohou k vypracování hudební nauky. Už teď se těším 

na vaše pracovní listy, které zasílejte jako obvykle na mailovou adresu: ondrejkova@zus-arkmusic.cz. 

Alice Ondrejková 

PHV, s. 34-35 

 

 

 

 

  

 

 
Rybička maličká: 
https://www.youtube.com/watch?v=1Q8MIYbR1Ho 
 
Noty C, D, E: 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zazpívejte si s dětmi 

písničku. Odkaz 

naleznete dole pod 

obrázkem. 

Notičku c1 

zakroužkuj červenou, 

d1 zelenou a e1 

žlutou. 

A nezapomeň si 

vybarvit rybáře . 

Nachystej si červenou, žlutou a 

zelenou pastelku. Prví rybičku, která 

spolkla notu c1 vybarvi červeně. 

Druhou rybičku, která má v bříšku d1 

vymaluj zelenou a třetí rybku 

s notičkou e1 žlutou barvičkou. 

Teď si nachystej červenou a zelenou 

barvu. A zeleně zakroužkuj ty noty, 

které jsou správně, a červenou škrtni 

ty, které jsou zapsané špatně. 

Nápovědu máš pod obrázkem. 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
https://www.youtube.com/watch?v=1Q8MIYbR1Ho


HN 1. ročník, s. 31  

 

 

 

 

 

 

 

Půltóny: 

 

 

    Půltón      Půltón 

Zazpívej si písničku To je zlatý posvícení: 

https://www.youtube.com/watch?v=7vBS3cT0OVI&list=OLAK5uy_mRK6eqDWN9JZwi-FjpajFLiFZz-

ss6qp0&index=2 

  

 

 

Na bílé klapky doplň názvy 

not. C a D tam již jsou, tak 

pokračuj dále hudební 

abecedou E, F, G, A, H, C. 

Tady na řádky napiš zelenou 

pastelkou dvojice tónů, které 

tvoří celý tón, např. C-D, D-E 

atd.  

Na tyto řádky zapiš červenou 

dvojice tónů, které tvoří půltóny. 

Nápovědu máš na klaviatuře. Ale 

kdyby sis náhodou nebyl jistý – je 

to vždy 3. a 4., dále 7. a 8. tón 

hudební abecedy, tedy E-F a H-C. 

Zopakujme si co je půltón=nejmenší 

vzdálenost mezi dvěma tóny. Celý tón=je 

složen ze dvou půltónů. Půltóny nejlépe 

najdeš na klaviatuře. Je to tam, kde chybí 

černá klávesa, tedy mezi tóny E-F a H-C. 

Tato místa si zakroužkuj červeně. 

https://www.youtube.com/watch?v=7vBS3cT0OVI&list=OLAK5uy_mRK6eqDWN9JZwi-FjpajFLiFZz-ss6qp0&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7vBS3cT0OVI&list=OLAK5uy_mRK6eqDWN9JZwi-FjpajFLiFZz-ss6qp0&index=2


HN 2. ročník, s. 24-25 

 

 

 

 

 

 

Noty a akordy: 

 

Písnička Dú Valaši dú: https://www.youtube.com/watch?v=Lm8FDFJLQAs 

Vytleskej se mnou cvičení č. 44: 
rytmicky dvojhlas 2.roc..mp3

 

(Pokud by ti odkaz nešel přehrát, nalezneš jej pod pdf zadáním dnešních nauk přímo na webu) 

Doplň noty a pomlky, zda jsou 

správně, zkontroluj pod 

obrázkem. 

Nahoře máme názvy stupnic G, D, A, E a pod 

nimi zakresleny křížky, které k nim patří. Do 

bublin zapiš akord= 1., 3., 5. tón.  Tedy u G 

dur je to g-h-d. Zkontroluj pod obrázkem. 

Zazpívejte si 

písničku, odkaz 

naleznete dole pod 

obrázkem. V textu 

si podtrhněte co 

znamená kánon a 

v jakém pořadí 

hlasy zpívají. 

Vytleskej 

se mnou. 

Odkaz 

dole pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lm8FDFJLQAs


HN 3. ročník, s. 23 

 

 

 

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

Písnička Lúbí sa ně lúbí je v tónině e moll : https://www.youtube.com/watch?v=FMpIXpY8wnc 

Zkontroluj, zda jsi postupoval správně: 

 

 

 

Poslechni si a zazpívej 

písničku Voděnka 

studená. Odkaz najdeš 

dole pod obrázkem. 

Červenou pastelkou zakroužkuj 

předznamenání tj. 2# hned za 

houslovým klíčem. Zakroužkuj také 

poslední notu v písničce a durový 

kvint akord v prvním taktu písničky. 

Podle not v akordu d-fis-a urči, o 

jakou tóninu se jedná. Její název 

napiš pod název písničky. 

1. Poslechni si dole v ukázce nahrávku a 

nad písničku napiš, zda je dur=veselý 

charakter či moll=smutný charakter. 2. 

Doplň označení taktu 2/4 hned za houslový 

klíč, správně počítej do dvou a dopiš 

taktové čáry. 3. Vždy pod dvojici not napiš 

interval, který mezi sebou svírají. Vše 

zkontroluj dole pod obrázkem. 4. 

Zakroužkuj červeně první tři tóny písničky 

e-g-h, které tvoří moll kvintakord. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Rq9XAFQ1U4
https://www.youtube.com/watch?v=FMpIXpY8wnc


HN 4. Ročník, s. 25 

 

Kvintakord a intervaly: 

 

 

 

Zopakujeme si kvintakord a jeho obraty. Jak vytvořit kvintakord i 

dvě základní pravidla v praxi naleznete níže. Nyní si zopakujme 

tvorbu akordu teoreticky. Základní tvar akordu vytvoříme tím, že 

zapíšeme do notové osnovy 1., 3., 5. tón stupnice. Např. u A dur se 

tedy jedná o tóny a-cis-e.  První obrat vystavíme na 3. tónu cis-e-a 

a druhý obrat na 5. tónu e-a-cis.  Jak tyto obraty zapsat do notové 

osnovy, nalezneš pod obrázkem. 

Zopakujme s také intervaly. 

Máme jich celkem osm: primu(1), 

sekundu(2), tercii(3), kvartu(4), 

kvintu(5), sextu(6), septimu(7), 

oktávu(8). Zkus tedy doplnit 

správně interval k základnímu 

tónu. Nezapomeň počítat i 

základní tón. Vše zkontroluj pod 

obrázkem. 

Fis dur má 6#, začíná notou fiš1. 

Do notové osnovy vepiš osm not 

od tónu fis1, ale pamatuj na to, 

že křížky máš již zapsané 

v předznamenání za houslovým 

klíčem, tudíž v notové osnově 

budou jen noty bez 

předznamenání od f1 . Totéž 

platí pro stupnici Cis dur, která 

má 7# a začíná notou cis1, ale 

v notové osnově bude jen osm 

not od c1. Zkontroluj níže. 



HN 5. ročník, s. 30 

 

 

 

 

 

Poslech: 

Franz Joseph Haydn Skřivánčí kvartet: https://www.youtube.com/watch?v=HC55asQq_Q0 

Wolfgang Amadeus Mozart Kouzelná flétna: https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ 

Ludwig van Beethoven 9. symfonie s Ódou na radost: https://www.youtube.com/watch?v=-

kcOpyM9cBg 

  

 

Přečti si a podtrhni 

charakteristické rysy klasicismu.  

Poslechni si ukázky 

hudebního klasicismu. 

Odkazy najdeš dole pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=HC55asQq_Q0
https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ
https://www.youtube.com/watch?v=-kcOpyM9cBg
https://www.youtube.com/watch?v=-kcOpyM9cBg

