
Vážení rodiče, milí žáci, přestože jsme mohli začít výuku v naší ZUŠ, jedná se pouze o individuální 

hodiny nástroje či zpěvu a veškerá hromadná výuka zůstává i nadále v distanční formě. Zde najdete 

všechny návody, videa, odkazy k vyplnění pracovních listů hudební nauky a PHV. Naskenované, či 

vyfocené je zasílejte na mailovou adresu: ondrejkova@zus-arkmusic.cz .  

Zdraví Alice Ondrejková 

 

PHV, s. 52 - 53 

 

 

 

 

 

 

Opakování notiček: 

 

 

 

Délka not opakování: 

 
A písnička pro dobrou náladu: 
https://www.youtube.com/watch?v=twF1k41chOw&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU
0pMKkJw8&index=15 
 

 

 

Dnes tu máme opět opakování 

notiček, které už známe. Nachystej si 

pastelky. Balónek s notou c1 vybarvi 

zelenou barvou, d1 červenou, e1 

modrou, f1 žlutou, g1 fialovou. 

Spoj každý balónek se 

správnou notičkou. 

Stejnými pastelkami napiš do 

jednotlivých taktíků noty půlové (prázdné 

bříško a nožička) c1, d1, e1, f1, g1 a na 

druhém řádku udělej totéž, ale začni od 

nejvyšší noty g1, f1, e1, d1, c1. 

A nezapomeň 

vybarvit myšáka . 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
https://www.youtube.com/watch?v=twF1k41chOw&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=twF1k41chOw&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=15


 

HN 1. ročník, s. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video béčka: https://www.youtube.com/watch?v=NqFjasb33q4 

 

Písnička pro dobrou náladu: 
https://www.youtube.com/watch?v=AGskTxUulJc&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0
pMKkJw8&index=16 
Žežuličko, kde jsi byla, žes tak dlouho nekukala: kuku 
Seděla jsem na jedličce, volala jsem na myslivce: kuku 
Seděla jsem v černém háji, kde kukačky kukávají: kuku 
 

 

 

 

 

 

 

Dnes se seznámíme s další posuvkou a to je béčko = b. 

Béčko snižuje notu o půl tónu ↓. Ke jménu noty 

přidáme koncovku – es. Barevně si zakroužkuj definici a 

stejnou barvičkou obtáhni béčko potápníčka a vybarvi 

rybičku. 

Přečti si básničku a nauč se béčka zpaměti: 

hes (bé), es, as, des, ges, ces, fes. Barevně 

si je v říkance zakroužkuj. Poté zkus zapsat 

béčka na linku i do mezírky podle vzoru. 

Nachystej s pastelky a vybarvi stejnou barvou 

správnou rybičku i takt s notičkou. Takže první takt 

s notou h1 s béčkem, tedy hes vybarvi stejnou jako 

rybičku hes. Druhý takt s notou e2 vybarvi stejně jako 

rybičku es atd. 

https://www.youtube.com/watch?v=NqFjasb33q4
https://www.youtube.com/watch?v=AGskTxUulJc&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=AGskTxUulJc&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=16


 

HN 2. ročník, s. 38 - 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice B dur: má dvě béčka hes ( bé) a es 
hes  es 

 
 
 
 
Akord tvoří 1., 3., 5. tón = hes1 -   d   -  f 
 
Písnička Šel tudy, měl dudy: https://www.youtube.com/watch?v=VaWJd30DHx0 
 
Písnička Když jsem husy pásala: https://www.youtube.com/watch?v=gLGIpgy5Uko 
 
Hoboj ukázka nástroje: https://www.youtube.com/watch?v=Eviw5ILTmJ0 
 
 

 

 

Dnes se seznámíme s dalším intervalem. Čeká nás 

tercie = vzdálenost od prvního ke třetímu tónu. Tedy 

když máme tón c1, je k němu tercií tón e1. Podtrhni si 

definici a doplň další dvě tercie na řádku: od e1 je to 

g1 a od f1 je to a1. 

Stupnice B 

dur má dvě 

béčka hes a 

es. Dopiš 

noty od h1 

po h2. A 

zakroužkuj 

ty, pro které 

platí béčka. 

Vyznač 

půltóny a 

zapiš akord 

do taktu na 

konci řádku i 

na linky pod 

notovou 

osnovou. 

Zkontroluj 

vše pod 

notovou 

osnovou. 

Poslechni si a zazpívej písničku, 

odkaz najdeš dole pod obrázkem. Je 

v tónině B dur. Zakroužkuj si béčka: 

hes červeně a es modře. Stejnými 

barvami zakroužkuj noty h a e, pro 

které béčka platí. 

Poslechni si a zazpívej 

písničku. Odkaz najdeš 

pod obrázkem. Vezmi si 

červenou a zakroužkuj 

interval primu = dva 

stejné tóny, modrou 

sekundu = dva 

sousední tóny a 

zelenou tercii = první a 

třetí tón. 

Přečti si text o hoboji. 

Podtrhni si v textu, že 

se řadí mezi dechové 

dřevěné nástroje a 

poslechni si ukázku. 

Odkaz najdeš dole pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=VaWJd30DHx0
https://www.youtube.com/watch?v=gLGIpgy5Uko
https://www.youtube.com/watch?v=Eviw5ILTmJ0


 

HN 3. ročník, s. 38 - 39 

 

 

 

 

 

Označení tempa: 

Adagio = pomalu: https://www.youtube.com/watch?v=_eLU5W1vc8Y 

Moderato = mírně: https://www.youtube.com/watch?v=M_VCbnqbwwA 

Allegro = rychle: https://www.youtube.com/watch?v=saLzE9UVqzc 

Metronom byl vynalezen v roce 1816 vídeňským mechanikem Janem Nepomukem Mälzlem na 

popud Ludwiga van Beethovena. Je to jednoduchý přístroj s kyvadlem, který nám pomáhá cvičit. 

V dnešní době máme kromě klasického mechanického metronomu i další druhy elektronických 

metronomů a naleznete jej také na internetu online. Podívej se, jaké druhy metronomů máme: 

https://www.youtube.com/watch?v=1rJw-0SlHAw 

 

Písnička Ráda, ráda můj zlatej Honzíčku: https://www.youtube.com/watch?v=_7anX4ife70 

Písnička hej haj: https://www.youtube.com/watch?v=Rz3553lev_g 

 

 

Poslechni si a zazpívej písničku. Odkaz najdeš 

dole pod obrázkem. Vezmi si pastelku a 

barevně zakroužkuj v písničce oblouček, který 

značí legato = vázaně, repetici a pomlky. 

Podtrhni si definici tempa = pohyb, kterém je skladba hrána. A 

Nachystej si červenou, modrou a zelenou. Každou z nich 

zakroužkuj jedno z tempových označení: Adagio, Moderato, 

Allegro. Poslechni si ukázky. Podtrhni si dále v textu 

accelerando = zrychlovat a ritardando = zpomalovat. 

Poslechni si 

písničku a zazpívej 

si ji. Barevně 

zakroužkuj 

nejvyšší a nejnižší 

tón v písničce. 

https://www.youtube.com/watch?v=_eLU5W1vc8Y
https://www.youtube.com/watch?v=M_VCbnqbwwA
https://www.youtube.com/watch?v=saLzE9UVqzc
https://www.youtube.com/watch?v=1rJw-0SlHAw
https://www.youtube.com/watch?v=_7anX4ife70
https://www.youtube.com/watch?v=Rz3553lev_g


 

HN 4. ročník, s. 38 

 

 

 

 

 

Stupnice s béčky: https://www.youtube.com/watch?v=PmZu80-17yk 
          https://www.youtube.com/watch?v=7nieKOqrU84 

 

 

Řešení úkolů:  

 

Barevně si zakroužkuj stupnice durové s béčky do 7 b: F 

= 1b, B = 2b, Es = 3b, As = 4b, Des = 5b, Ges = 6, Ces = 

7b a zkus předznamenání prvních pěti zakreslit do 

notové osnovy níže. Potom zapiš na další notovou 

osnovu stupnici F dur a doplň všechny náležitosti. 

Výsledek zkontroluj pod obrázkem.  

Doplň a oprav všechny chyby 

u stupnice Des dur, která má 5 

béček. Vše zkontroluj pod 

obrázkem. 

Vidíš zde stupnici As dur, která 

má čtyři béčka v předznamenání. 

Zkontroluj, zda je správně 

zapsaná. Doplň první dvě béčka 

do předznamenání, stejně jako 

chybějící noty a akord. Vše si 

zkontroluj dole pod obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=PmZu80-17yk
https://www.youtube.com/watch?v=7nieKOqrU84


 

HN 5. ročník, s. 42 - 43 

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice dur do 7# a 7b: 

7b     6     5     4     3     2     1         0       1#    2     3     4     5     6     7   

 Ces Ges Des As   Es    B     F         C       G     D    A    E     H     Fis  Cis 

Video k hlavním kvintakordům: https://www.youtube.com/watch?v=nr3XuZV9Bmk 

Když tvoříme hlavní kvintakordy, vznikají na 1., 4., 5. stupni a jsou durové. Najdeme tedy 1., 4., 5. 

notu příslušné stupnice a na ní postavíme durový akord. V G dur např. na notě g (1.), c (4.) a d(5.) a 

na každé postavíme durový kvintakord: tedy g-h-d (1.), c-e-g (4.) a d-fis-a(5.) 

 

 

 

Enharmonicky zaměněné stupnice: Ces, as, Ges, es, Des, b 

Zopakuj stupnice a 

doplň názvy do 

tabulky. Nápověda 

pod obrázkem. 

Hlavní kvintakordy jsou na 

postavené na 1., 4., 5. stupni 

ve stupnici. Jsou durové, a 

tudíž j tvoříme podle prvního 

tónu, který se stává jejich 

základním.  

Zkusme společně doplnit 

akordy. Návod najdeš dole 

pod obrázkem. 

Pozorně si přečti text a vše zkontroluj 

v notách. Červenou zaznač, které akordy jsou 

dur (na 1., 4., 5 stupni) a zbylé krom toho na 

7. stupni moll zakroužkuj modrou. 

Zkus podle vzoru nahoře doplnit 

akordy na jednotlivých stupních 

stupnice G dur. Vše zkontroluj 

dole pod obrázkem. 

Tyto 

stupnice se 

jinak 

jmenují a 

stejně 

znějí. 

Podle nápovědy 

zkus doplnit 

stupnice 

enharmonicky 

zaměněné. 

https://www.youtube.com/watch?v=nr3XuZV9Bmk

