
Vážení rodiče, milé děti, zde najdete návody, pomůcky, odkazy, videa k vypracování pracovních listů 

do hudební nauky. Poté pracovní listy naskenujte či vyfoťte telefonem a zašlete jako obvykle na 

mailovou adresu: ondrejkova@zus-arkmusic.cz . 

Pěkný den Alice Ondrejková 

PHV, s. 42 - 43 

 

 

 

 

 

 

 

Opakování not: 

 
 
Opakování délky not: 
 

 
V písničce je 12 not půlových a 8 not čtvrťových. 

Zazpívejte si písničku Kočka leze dolů: https://www.youtube.com/watch?v=8wQ4t-jHMSM 

Písničky o zvířátkách z obrázku: https://www.youtube.com/watch?v=RynBixeMjZ4 

https://www.youtube.com/watch?v=v_W1BNk5YMQ 

https://www.youtube.com/watch?v=2q7uUwpQD34 

 

Dnes tu máme opakování not c1, d1, e1, 

f1, g1 – nota g1 Gustík, kterou jsme se 

učili minulý týden, leží na druhé lince. 

Noty si zopakujte dole pod obrázkem. 

Vezmi 

zelenou 

pastelku a 

zakroužkuj 

všechny 

noty g1. 

Písničku si zazpívej, odkaz najdeš dole pod 

obrázkem. Potom si vezmi červenou a 

zakroužkuj všechny noty půlové. Nezapomeň 

je spočítat a číslicí zapiš jejich počet. 

A nezapomeň 

vymalovat všechna 

zvířátka a dole si 

poslechni písničky. 

Přečti si a přeříkej 

text písničky. 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
https://www.youtube.com/watch?v=8wQ4t-jHMSM
https://www.youtube.com/watch?v=RynBixeMjZ4
https://www.youtube.com/watch?v=v_W1BNk5YMQ
https://www.youtube.com/watch?v=2q7uUwpQD34


HN 1. ročník, s. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video s křížky (prosím pustit po 6, 15 minutu): https://www.youtube.com/watch?v=y2rOQmgnZ3U 

Křížek # - je posuvka, která zvyšuje notu↑.  

Píše se vždy před notou  #ᴏ . 

Máme 7 tónů a každý můžeme zvýšit. Ke jménu přidáme koncovku –is. Např. c – cis, d – dis atd. 

 

Ve cvičení tedy hledáme notu c s # a k ní přivážeme mráček cis. Dále notu d s # a k ní přivážeme 

mráček dis. A tak postupujeme, až vyčerpáme všechny noty. 

 

Dnes se naučíme první posuvku. Je to 

křížek. Ten notu zvyšuje, píše se před 

notou, a abychom ji odlišili, přidáme 

koncovku -is. Z c se tak stane cis. 

 Zakroužkuj si, co 

křížek s notou 

dělá. Použij 

barevnou 

pastelku. A 

toutéž barvičkou 

si vybarvi mráček 

i s koncovkou is 

a obtáhni # a 

vybarvi si 

Kryšpína, který 

na něm visí. 

Vedle obrázku 

nakresli šipku↑ 

nahoru, aby sis 

zapamatoval, že 

křížek notu 

zvyšuje. 

Přečti si říkadlo a nauč se zpaměti 

postup křížků a podtrhni si je barevně: 

fis, cis, gis, dis, ais, eis, his. Budeme je 

potřebovat při zapisování stupnic.  

Náš hudební křížek tvoří 

dvě čáry svislé a dvě čáry 

vodorovné. Zkus je 

zakreslit na linku i do 

mezírky, podle předlohy. 

Vezmi si pastelky, ať je 

máš pěkně barevné, 

každý křížek udělej jinou 

barvičkou. 

Nachystej si barvičky a každý mráček 

vybarvi jednou z nich. Potom přivaž 

správné mráčky k notám, ke kterým 

patří. Jak postupovat, najdeš dole 

pod obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=y2rOQmgnZ3U


HN 2. ročník, s. 30 - 31 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební ukázka bicí nástroje: https://www.youtube.com/watch?v=y3bqA6jyRT8 

Velký buben: https://www.youtube.com/watch?v=Rg_UYV79m3M 
Malý buben: https://www.youtube.com/watch?v=7WJCxRcIxYg 
Činely: https://www.youtube.com/watch?v=CHwJ3kJLC-E 
Tympán: https://www.youtube.com/watch?v=PRTxPJfCKhY 
 
Cvičení 51:  
Písnička Ten chlumecký zámek https://www.youtube.com/watch?v=BBc25eaSPCM 
Kytička1: prima se nachází hned v prvním taktu – jsou to noty c1 
Kytička 2: chybí nota h1 
Kytička 3: akord C dur je např. v druhém taktu – jsou to noty c1-e1-g1 

Kytička 4: 
Ten chlumecky zamek rytmus chyby.mp3

Při vyťukávání rytmu jsem udělala dvě chyby. 
(Pokud odkaz nefunguje, naleznete jej přímo na webu pod pdf zadáním dnešní HN) 

Dnes se seznámíme s intervaly. 

Interval je vzdálenost mezi dvěma 

tóny. Máme celkem osm intervalů, 

a první z nich je prima = dva stejné 

tóny. Barevně si podtrhni definici. 

Doplň 

primu od 

tónu e1, 

což je 

opět e1, 

dále od g1 

a c2. 

Máme zde bicí nástroje 

(buben, malý buben, činely 

a tympán) nápovědu jak je 

rozpoznat, najdeš pod 

obrázkem. Pod každý z nich 

dopiš název. Poslechni si 

ukázku . 

Zkus vyplnit úkoly u květinek, kontrolu 

a odkaz na rytmickou hádanku 

nalezneš dole pod obrázkem. 

Nezapomeň si zazpívat písničku Ten 

chlumecký zámek.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y3bqA6jyRT8
https://www.youtube.com/watch?v=Rg_UYV79m3M
https://www.youtube.com/watch?v=7WJCxRcIxYg
https://www.youtube.com/watch?v=CHwJ3kJLC-E
https://www.youtube.com/watch?v=PRTxPJfCKhY
https://www.youtube.com/watch?v=BBc25eaSPCM


 

HN 3. ročník, s. 28 - 29 

 

 

 

 

 

Video k Antonínu Dvořákovi: https://www.youtube.com/watch?v=j4HQyOjT6gE 

Hudební ukázky: 

Opera Rusalka: https://www.youtube.com/watch?v=9kjtgeydoUM 
Symfonie Novosvětská: 
https://www.youtube.com/watch?v=WoKMkDxIAts&list=RDWoKMkDxIAts&start_radio=1 
Pro orchestr Slovanské tance: 
https://www.youtube.com/watch?v=WNwpaq1ZHAo&list=PLg1nrL24HJ1ie2O0VQzFVh8szcPrgzrqP&i
ndex=1 
Písně Moravské dvojzpěvy: 

https://www.youtube.com/watch?v=zxWWZsphbhQ&list=OLAK5uy_mZd6GA2t-

RG6mMnTENZVVH9T1AQRlp2Ow 

Upozornění: v pracovním sešitu je chyba Lístky do památníku napsal Bedřich Smetana 

Pozorně si přečtěte text o 

Antonínu Dvořákovi, 

podtrhněte si barevně důležitá 

fakta. 

Dole pod obrázkem 

nalezneš odkaz video o 

Dvořákovi a poslech 

jeho stěžejních děl. 

https://www.youtube.com/watch?v=j4HQyOjT6gE
https://www.youtube.com/watch?v=9kjtgeydoUM
https://www.youtube.com/watch?v=WoKMkDxIAts&list=RDWoKMkDxIAts&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=WNwpaq1ZHAo&list=PLg1nrL24HJ1ie2O0VQzFVh8szcPrgzrqP&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=WNwpaq1ZHAo&list=PLg1nrL24HJ1ie2O0VQzFVh8szcPrgzrqP&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zxWWZsphbhQ&list=OLAK5uy_mZd6GA2t-RG6mMnTENZVVH9T1AQRlp2Ow
https://www.youtube.com/watch?v=zxWWZsphbhQ&list=OLAK5uy_mZd6GA2t-RG6mMnTENZVVH9T1AQRlp2Ow


HN 4. ročník, s. 30 

 

 

 

 

Enharmonická záměna: 

  

Durový a mollový kvintakord cvičení 43: T5 – základní tvar, T6 – první obrat, T6/4 – druhý obrat 

1. řádek: C: T6, A:T5, G:T6, D:T6/4, E:T5, A:T6 
2. řádek: a:T6, a:T5, a:T6/4, e:T5, e:T6/4, e:T6 
3. řádek: tečky naznačují základní tvar, či první obrat 

 

 

Enharmonická záměna 

znamená, že tóny napíšeme 

různým způsobem, ale zní 

jeden a tentýž. 
Pomůckou může být, že 

jeden tón (ten spodní) 

bude mít # a druhý (ten 

vrchní) b. Zkontroluj si 

tóny enharmonické 

záměny dole pod 

obrázkem. 

Některé tóny však toto pravidlo o # 

a b nemohou dodržet, jedná se o 

noty půltónů e-f a h-c, kde mezi 

bílými není černá klapka. Pozorně 

si prohlédni tyto výjimky. 

Zopakujme si také kvintakord. Pro 

jeho tvorbu platí základní pravidla. 

Pokud je první tón akordu na lince, 

jsou i další dva na linkách nad ním. U 

obratu platí, že horní dva opíšeme a 

spodní dáváme o 8 nahoru, tedy o 

oktávu výše. U durových platí 

v akordu předznamenání pro 

stejnojmennou durovou stupnici a u 

mollových se zase řídíme 

předznamenáním pro mollovou 

stupnici. Zkontroluj si správný 

postup to pod obrázkem. 



HN 5. ročník, s. 34 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka písní s dur kvintakordem: 

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

Tónický kvintakord: 

 

Zakroužkuj barevně 

definici dur a moll 

kvintakordu. 

Poslechni si 

ukázky a zapiš 

názvy písní s dur 

a moll 

kvintakordem. 

Zopakujme si také kvintakord. 

Pro jeho tvorbu platí základní 

pravidla. Pokud je první tón 

akordu na lince, jsou i další dva 

na linkách nad ním. U obratu 

platí, že horní dva opíšeme a 

spodní dáváme o 8 nahoru, tedy 

o oktávu výše. U durových platí 

v akordu předznamenání pro 

stejnojmennou durovou stupnici 

a u mollových se zase řídíme 

předznamenáním pro mollovou 

stupnici. Zkontroluj si správný 

postup to pod obrázkem. 

Tentokráte nebudu tóny hrát, ale 

v prvním taktu doplňte durový T5, 

v druhém mollový T5, ve třetím a 

čtvrtém durový T5. Nezapomeňte 

případnou posuvku, pak si zkontrolujte 

správný postup.  

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

