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Slabě x silně: 

 

  

Poslech ukázka hry piano=slabě.  Začátek Smetanovy skladby Vltava začíná potichoučku, protože 

skladatel popisuje pramínek řeky: https://www.youtube.com/watch?v=-p7pdqpOtmg 

Poslech ukázka hry forte = silně. Smetanova symfonická báseň z Českých luhů a hájů začíná silně, 

hrají tu všechny nástroje: https://www.youtube.com/watch?v=yI0NjgrFV6k 

Písnička pro radost: 
https://www.youtube.com/watch?v=s9pLCcsxAeo&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0
pMKkJw8&index=11 
Na naší zahrádce sedává kos, má černý kabátek a žlutý nos. 
Na našem komíně sedává čáp, klape si zobákem, klap klapy klap.  
Klap klapy klap, přiletěl čáp. Klap klapy klap, už je tady čáp. 
Na naší jabloni sedává drozd, zpívá si vesele, nám pro radost. 
 

 

Dnes se seznámíme s prvními dvěma 

pojmy, které nám ukazují jak slně máme 

hrát nebo zpívat. První z nich je piano, 

což znamená slabě, tedy potichoučku.  Podtrhni si 

barevně 

pojem 

piano=slabě 

a 

zakroužkuj 

písmeno p. 

Přečti si 

s rodiči 

básničku. 

Druhý pojem je forte, to znamená silně, tedy 

že budeme hrát nebo zpívat nahlas. Podtrhni 

si barevnou pastelkou pojem forte=silně a 

zakroužkuj f a přečti si básničku. 

Nezapomeň si 

vymalovat obrázky. 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
https://www.youtube.com/watch?v=-p7pdqpOtmg
https://www.youtube.com/watch?v=yI0NjgrFV6k
https://www.youtube.com/watch?v=s9pLCcsxAeo&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=11
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Stupnice G dur: 
- Začíná notou g1 a končí notou g2 
- Má jeden křížek v předznamenání, to znamená, že tón f se zvyšuje na fis 
- Půltóny, tedy nejmenší vzdálenosti jsou mezi 3.a4. a 7.a8 tónem, značí se stříškou 

 

 

 

Trojzvuk tvoří 1.,3.,5.tón = g-h-d 
Stupnice G dur video: www.uschovna.cz/zasilka/JH6MB5EZUGDX2625-Z4H 
Opakování křížků: https://www.youtube.com/watch?v=A1tSFkqj00Q 
 
 

Minulý týden jsme se seznámili 

s křížky #. Zopakujme si je: fis, cis, gis, 

dis, ais, eis, his. Dnes se potkáváme 

s první stupnicí s předznamenáním. 

Tedy s jedním křížkem – a to tím 

prvním v řadě fis. Stupnice se 

jmenuje G-dur, začíná notou g1. 

Do notové osnovy doplň pět chybějících 

not a1, h1, c2, d2, e2. Hned za houslovým 

klíčem modrou barvou zakroužkuj křížek # 

a na linku nad něj napiš modrou fis. Potom 

modrou barvou zakroužkuj notu fis2, je to 

sedmá nota stupnice. Na závěr doplň 

stříškou ˄ půltóny mezi 3 - 4 notou a pak 

mezi 7 a 8 notou. A vybarvi Kryšpína. 

Zakroužkuj si, co 

znamená 

předznamenání 

červenou barvou. 

Modrou zakroužkuj, 

že stupnice G dur 

má jeden křížek fis. 

Dobře si 

prohlédni 

stupnici G 

dur a 

doplň, 

které tóny 

leží mezi: 

Zopakujme si tóny trojzvuku: je to 1., 3. 

a 5.tón, v G dur je to g1-h1-d2. Modrou 

vybarvi takty s vzestupným i 

sestupným trojzvukem=tedy tam, kde 

jsou po sobě zakresleny tóny g1-h1-d2. 

http://www.uschovna.cz/zasilka/JH6MB5EZUGDX2625-Z4H
https://www.youtube.com/watch?v=A1tSFkqj00Q
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Poslech ukázka tempa: 
Sergej Rachmaninov Symfonie č. 2 Adagio: https://www.youtube.com/watch?v=QNRxHyZDU-Q 
Bohuslav Martinů Symfonie č. 1 Moderato: https://www.youtube.com/watch?v=N2ONe5sVLWM 
Sergej Prokofjev Symfonie č. 1 Allegro: https://www.youtube.com/watch?v=jIQEvI9bqEE 
 
Opakování pojmů stupnice a půltón x celý tón: https://www.youtube.com/watch?v=A1tSFkqj00Q 

 
Písnička z rytmické hádanky: https://www.youtube.com/watch?v=LtnZmBGpclM 

Flétny, ve videu najdete všechny tři názvy fléten tj. zobcovou, příčnou i pikolu: 

https://www.youtube.com/watch?v=xaNbxlEYIF4 

Rozsah zobcové flétny je v textu červeně vyznačený: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zobcov%C3%A1_fl%C3%A9tna 

Podtrhni si definici, že tempo je 

pohyb, ve kterém má být skladba 

zahrána. Červeně si podtrhni Adagio – 

tempo pomalé, zeleně Moderato – 

tempo mírné a modře Allegro – 

tempo rychlé. Poslechni si ukázky. 

Vezmi 

červenou a 

zakroužkuj 

tóny, které 

tvoří půltón. 

Půltóny 

si zopakuj 

dole pod 

obrázkem. 

Spoj čarou noty a 

jejich názvy. Zda jsi 

postupoval správně, 

zkontroluj pod 

obrázkem. 

Máme zde písničku, jejíž 

název zkus uhodnout. 

Pomůže ti odkaz dole 

pod obrázkem.  Název 

zapiš k notám. Poté 

doplň chybějící taktové 

čáry. Nezapomeň, že 

počítáme na 4 doby. 

Podtrhni si, že flétny patří 

mezi dechové dřevěné 

nástroje. Poslechni si 

ukázky fléten a na řádek 

pod jednotlivými nástroji 

napiš jejich název. 

V textu dole pod 

obrázkem najdi 

odpověď na kvízovou 

otázku. 

https://www.youtube.com/watch?v=QNRxHyZDU-Q
https://www.youtube.com/watch?v=N2ONe5sVLWM
https://www.youtube.com/watch?v=jIQEvI9bqEE
https://www.youtube.com/watch?v=A1tSFkqj00Q
https://www.youtube.com/watch?v=LtnZmBGpclM
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Hudební ukázky: 
Dechové nástroje dřevěné: 
Pikola a příčná flétna: https://www.youtube.com/watch?v=l-3tN-c6UwE 
Klarinet: https://www.youtube.com/watch?v=OAc4Qzn91Rw 
Hoboj: https://www.youtube.com/watch?v=9s2-x40HvHU 
Fagot: https://www.youtube.com/watch?v=WjZV0Hh3IGc 
Saxofon: https://www.youtube.com/watch?v=lS0M4NCnkMs 
 
Dechové nástroje žesťové: 
Trubka: https://www.youtube.com/watch?v=HZJ8oNv-1gY 
Lesní roh: https://www.youtube.com/watch?v=1BbNDxDGMCw 
Pozoun: https://www.youtube.com/watch?v=LG_YYN2m-2U 
Tuba: https://www.youtube.com/watch?v=H2bJg7mTeDY 
 
 
 
 
 
 

 

Barevně si podtrhni 

jednotlivé skupiny 

v dělení hudebních 

nástrojů. 

Pozorně přečti text o hudebních 

nástrojích dechových dřevěných a 

barevně si u každého z nich podtrhni 

důležité informace. Poslechni si 

ukázky dole pod obrázkem. 

Barevně si podtrhni 

všechny důležité 

informace v textu o 

hudebních nástrojích 

dechových žesťových, 

neboli plechových. A 

nezapomeň si 

poslechnout ukázky 

dole v odkaze pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=l-3tN-c6UwE
https://www.youtube.com/watch?v=OAc4Qzn91Rw
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https://www.youtube.com/watch?v=WjZV0Hh3IGc
https://www.youtube.com/watch?v=lS0M4NCnkMs
https://www.youtube.com/watch?v=HZJ8oNv-1gY
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Intervaly opakování: https://www.youtube.com/watch?v=uy0LHZcoRvI 

Řešení úkolu:      1interval) č.4  2) v.6  3) v.3  4) č.5 5) č.8 6) v.2 

Opakování moll stupnic: 
Máme 3 druhy mollových stupnic:  aiolská – nezvyšujeme nic, harmonická – zvyšujeme 7. stupeň 
nahoru ↑ i dolů↓, melodická – zvyšujeme 6.a7.stupeň nahoru↑ a dolů se to ruší x 
 
Jména not u gis moll harmonické: gis1, ais1, h1, cis2, dis2, e2, fisis2, gis2 
Jména not u gis moll melodické: nahoru – gis1, ais1, h1, cis2, dis2, eis2, fisis2, gis2 

 dolů – gis2, fis2, e2, dis2, cis2, h1, ais1, gis1 
 

Zopakujme si intervaly. Máme jich 

osm a dělíme je na čisté (1,4,5,8) a 

velké (2,3,6,7). Zkus jednotlivé 

intervaly pojmenovat. Nápovědu 

najdeš dole pod obrázkem.  

Stupnice gis moll má 5#. Když 

chceme vytvořit moll harmonickou 

z gis moll, je sedmý stupeň tón fis. 

Musíme jej zvýšit a vznikne tak 

fisis, tedy dvakrát zvýšený tón f. 

Píšeme před něj dvojitý křížek x. 

Křížek zakroužkuj zelenou a pod 

jednotlivé noty napiš jejich názvy. 

Nezapomeň, že gis moll má ř 

křížků: fis, cis, gis, dis, ais. 

Ještě zajímavější je gis moll 

melodická. Krom toho, že zvýšíme 

sedmý stupeň fis na fisis a 

doplníme dvojitý křížek x, musíme 

připsat křížek i před šestou notu ve 

směru nahoru. Dolů se to ruší, 

takže u druhé noty ve směru dolů 

musíme zapsat nejen odrážku, ale i 

původní křížek #, aby nám zůstala 

nota fis.  Zakroužkuj změny v moll 

melodické a pod jednotlivé noty 

napiš jejich název, nezapomeň na 

5 křížků. Vše si zkontroluj pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=uy0LHZcoRvI
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Durový kvintakord: https://www.youtube.com/watch?v=7wMNSotK82E 

Řešení úkolů: 

 

 

 

 

 

 

Doplňte označení akordu. U T5 je první nota základní, akord 

se tedy nazývá podle ní. Např. pokud je první nota c, je to 

C:T5 = akord ze stupnice C dur. U T6 najdeme základní notu 

úplně nahoře e-g-c = C:T6. U T6/4 je základní nota zapsána 

jako druhá g-c-e = C:T6/4. Platí to stejně pro durové i mollové 

kvintakordy. 

Doplň kvintakordy a 

jejich obraty. Zkontroluj 

si akordy dole pod 

obrázkem. 

Dnes nebudeme poslouchat 

akordy, ale u C dur zkus 

poznat kvartsextakord T 6/4, 

tedy druhá obrat a barevně 

jej zakroužkuj. V G dur 

zakroužkuj sextakord T6. V a 

moll základní tvar T5 a v e 

moll opět sextakord T6, tj. 

první obrat. Kontrolu proveď 

pod obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=7wMNSotK82E

