
Vážení rodiče a milé děti, po prázdninách se opět vrátíme k nauce. Níže najdete návody, poslechy, 

pomůcky k vypracování pracovních listů.   Naskenované, či vyfocené je posílejte na mailovou 

adresu: ondrejkova@zus-arkmusic.cz .  
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Nota g1: 

 

 

 

Hudební ukázka  - violoncello: https://www.youtube.com/watch?v=PUI0Am7G-jo 

 

Video k notě g1: www.uschovna.cz/zasilka/IT7954GP8JZ83BHM-TZK 

 

 

Dnes se seznámíme s notou g1 – 

Gustíkem. Přečtěte si s rodiči 

básničku. A zakroužkujte barevně 

notu g1 vedle fotbalového fanouška. 

Nota g1 leží na druhé lince, 

přesně tam, kde nám přistál 

v brance míč. Vybarvi si míč i 

gólmana. 

Vezmi si barvičky z pouzdra a na 

druhou linku nakresli Gustíky 

půlové, každého jinou barvičkou. 

A o řádek níže Gustíky čtvrťové. 

Nezapomeň jim pěkně vybarvit 

hlavičku. 

Všemi barvičkami obtáhni houslový klíč 

na obrázku, abychom se správně naučili 

jeho tvar. Prohlédni si nástroj, na který 

hraje. Je to violoncello. Jak zní, si 

poslechni v ukázce dole pod obrázkem. 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
https://www.youtube.com/watch?v=PUI0Am7G-jo
http://www.uschovna.cz/zasilka/IT7954GP8JZ83BHM-TZK


 

 

HN 1. ročník, s. 34 - 35 

Kyš 

 

 

 

 

 

 

Pomlky: 

Stupnice C dur:  

 

C D E F G A H C Noty C-E-G tvoří akord.  

Stříšky naznačují půltóny v durové stupnici. 

 

Na kolik počítáme noty v budících:  2   3 3 2 4  3 

Kryšpín představuje 

pomlku osminovou. Jak ji 

nakreslit, si zopakuj dole 

pod obrázkem. 

Zkus podle vzoru pod 

obrázkem zakreslit do 

notové osnovy 

pomlku osminovou. 

Na schůdky zapiš hudební 

abecedu, kterou si nyní 

zopakujeme: c-d-e-f-g-a-h-c. 

Poté zakroužkuj 1., 3. a 5. 

tón, tedy c-e-g.  

Zapiš stupnici C dur v celých 

notách, začni notou c1 a napiš 

celkem osm not až po c2. 

Zakroužkuj 1., 3. a 5. tón, které 

tvoří trojzvuk, a ty potom vepiš do 

samostatného taktu na konci 

notové osnovy. 

Přečti si a zakroužkuj definici 

ligatury. Ligatura je oblouček, 

který spojuje noty stejné výšky. 

Stejnou barvičkou si zakroužkuj i 

oblouček spojující noty na obrázku. 

Poznáš 

pomlku? 

Nápověda 

pod 

obrázkem. 

V budících místo ciferníku najdeš 

notičky. Když spočítáš jejich 

hodnoty, výsledné číslo zapiš 

nahoru. Zjistíš, na kolik dob je 

počítáme. Výsledek najdeš pod 

obrázkem. 



 

HN 2. ročník, s. 28 - 29 

 

 

 

 

 

Muzikantské počty: C=0, G=1, D=2, A=3, E=4 
D(2)+E(4)-A(3)=3 
E-G-D=1 
G+E+A=8 
C+G+D+A+E=10 
E+A-G+D-E+G=5 
 
Pojmy pro tajenku: Stupnice, legato, trubka, béčko, buben, ladič, harfa, akord, flétna, kánon. 

Tajenka: nehrál 

 

 

Nad každé písmenko, které 

symbolizuje stupnici, napiš počet 

křížků, které má (C=0, G=1, D=2, 

A=3, E=4). A potom proveď 

počtářské cvičení. Výsledky 

zkontrolujpod obrázkem. 

Na řádky doplň pojmy. 

Pokud si nebudeš jistý, 

kontroluj si jejich správnost 

pod obrázkem. 

Tytéž pojmy doplň do křížovky a 

výslednou tajenku zapiš na řádek 

dole pod křížovkou. 



 

HN 3. ročník, s. 26 - 27 

 

 

 

 

Národní divadlo a Bedřich Smetana: https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo 

Pavel Šporcl představuje Bedřicha Smetanu: https://www.youtube.com/watch?v=QqwNVPngLSk 

Opera - Bedřich Smetana Prodaná nevěsta: https://www.youtube.com/watch?v=67zHf8C1ZYE 

Pro orchestr - Bedřich Smetana Vyšehrad: https://www.youtube.com/watch?v=45w7kZL71Qk 

Pro klavír - Bedřich Smetana Na břehu mořském: https://www.youtube.com/watch?v=tbt0VU7pOjw 

Sbory - Bedřich Smetana Česká píseň: https://www.youtube.com/watch?v=I-RixqHAXNk 

 

 

 

Pozorně si přečti text o 

Bedřichu Smetanovi. Podtrhni 

si důležitá fakta. Pod 

obrázkem najdeš odkazy na 

poslech Smetanova díla. 

https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo
https://www.youtube.com/watch?v=QqwNVPngLSk
https://www.youtube.com/watch?v=67zHf8C1ZYE
https://www.youtube.com/watch?v=45w7kZL71Qk
https://www.youtube.com/watch?v=tbt0VU7pOjw
https://www.youtube.com/watch?v=I-RixqHAXNk


HN 4. ročník, s. 28 - 29 

 

 

 

Hudební ukázky: 
Klavír F. Chopin Nokturno, op. 9, č. 2:  
https://www.youtube.com/watch?v=Tn_4p1K4Aew 
 
Cembalo F. Couperin Les Barricades Mystérieuses: 
https://www.youtube.com/watch?v=CVy8EmOsF4M 
 
Varhany M. Rossi Toccata Settima:  
https://www.youtube.com/watch?v=uAq4A1lRUUM 
 

Píseň lidová (neznáme autora) Když jsem husy pásala: 

https://www.youtube.com/watch?v=gLGIpgy5Uko&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0

pMKkJw8&index=26 

Umělá píseň (známe autora) Z. Svěrák – J. Uhlíř Pod dubem za dubem: 

https://www.youtube.com/watch?v=49peSebG9Zw 

 

Pozorně si přečtěte text o strunných 

nástrojích. Podtrhněte si a barevně odlište 

důležité informace o klavíru, cembale a 

varhanách. Dole pod obrázkem najdeš 

ukázky hry na tyto nástroje. 

Nyní si ještě přečti a 

podtrhni hlavní znaky 

charakterizující píseň 

lidovou a umělou a 

poslechni si ukázky. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tn_4p1K4Aew
https://www.youtube.com/watch?v=CVy8EmOsF4M
https://www.youtube.com/watch?v=uAq4A1lRUUM
https://www.youtube.com/watch?v=gLGIpgy5Uko&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=gLGIpgy5Uko&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=49peSebG9Zw


 

HN 5. ročník, s. 32 

 

 

Hudební ukázka: 

L. van Beethowen V. symfonie Osudová: https://www.youtube.com/watch?v=uIBZLPkKig8 

W. A. Mozart Koncert pro lesní roh č. 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=qcA7ivsSMWQ&list=RDqcA7ivsSMWQ&start_radio=1 

W. A. Mozart Klavírní sonáta č. 15: https://www.youtube.com/watch?v=HiCU5ZvpJ_I 

 

Stavba symfonie nebo koncertu: 

1. věta – sonátová forma  
 a) expozice – téma se poprvé uvede  
b) provedení  - práce s tématem  
c) repríza - opakování 
 
2. věta klidná (adagio, andante) 
 
3. věta rychlejší a taneční (menuet, scherzo) 
 
4. věta závěrečná, rychlá (allegro, vivace) 

Přečti si pozorně text a barevně si 

zakroužkuj definice symfonie, 

koncertu a sonáty. Pod obrázkem 

si poslechni hudební ukázky. 

V textu o stavbě symfonie si 

podtrhni základní informace a 

dole pod obrázkem si prohlédni 

schéma její stavby. 

Místo toho se 

podívejte na 

analýzu skladby, 

viz odkaz na 

Beethovenovu 

Osudovou pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=uIBZLPkKig8
https://www.youtube.com/watch?v=qcA7ivsSMWQ&list=RDqcA7ivsSMWQ&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=HiCU5ZvpJ_I

