
Vážení rodiče, milé děti, máme tu další návody, videa, odkazy na vypracování pracovních listu 

z hudební nauky a PHV. Hotové pracovní listy naskenujte nebo nafoťte telefonem a zašlete na 

mailovou adresu: ondrejkova@zus-arkmusic.cz 

Zdraví Alice Ondrejková 

PHV, s. 54 - 55 

 

 

 

 

 

 

 

Písnička Sedí liška pod dubem: https://www.youtube.com/watch?v=hJRn-RAsZMo 

Pomlky opakování: 

 

Hudební ukázka z obrázku: https://www.youtube.com/watch?v=-OHOTfChRUs 

 

 

 

 

 

Přečtěte, a přeříkejte si s rodiči 

text písničky Sedí liška pod 

dubem, a poté si ji zazpívejte. 

Odkaz najdete pod obrázkem. 

 

Nachystejte si zelenou 

pastelku a zakroužkujte 

všechny Cecilky, tedy noty 

c1, které v písničce najdete. 

Nachystejte si zelenou, červenu a žlutou pastelku. 

Zopakujeme si pomlky. V první notové osnově 

červenou zakroužkujte pomlku celou (visí). V druhé 

notové osnově žlutě zakroužkujte pomlku půlovou 

(leží). A v poslední notové osnově zelenou pastelkou 

zakroužkujte pomlku čtvrťovou (je jako žížalka). 

Lišák hraje na jeden hudební 

nástroj. Podle písničky už 

dobře víš jaký . Ukázku si 

poslechni dole pod obrázkem a 

nezapomeň vymalovat lišáka. 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
https://www.youtube.com/watch?v=hJRn-RAsZMo
https://www.youtube.com/watch?v=-OHOTfChRUs


HN 1. ročník, s. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice dur s béčky video: https://www.youtube.com/watch?v=PmZu80-17yk ( sledujte po 

minutu: 3. 30´) 

F dur: má jedno béčko.                                 Všechny noty h se mění na hes. 

Trojzvuk neboli akord tvoří noty f1-a1-c2 

Máme zde první stupnici s béčky a to je F dur. Začíná notou f1  

a má jedno b-čko a tím je hes. Všechny noty h se tedy mění 

na hes. Toto si zakroužkuj a vybarvi Kryšpína, který se stočil 

do tvaru béčka. 

Máme tu novou hudební 

značku. Říká se jí koruna a je 

tvořena obloučkem a tečkou 

uprostřed. Prodlužuje nám 

notu. Barevně si zakroužkuj, 

že znamená prodloužení 

noty a obtáhni si její tvar. 

Zopakujeme 

si béčka. Vše 

najdeš dole 

pod 

obrázkem. A 

nyní jdeme 

na stupnici: 

základní 

notu f1 tam 

máme, takže 

doplň 

chybějící 

noty i jejich 

názvy 

g1,a1,hes1,c

2,d2,e2. Nad 

béčko dopiš 

jeho název 

hes. Modře 

zakroužkuj 

béčko i 

notu, pro 

kterou platí. 

Označ 

stříškou ˄ 

půltóny 

mezi 3.a 4. a 

7. a 8. 

notou. Vše 

zkontroluj 

pod 

obrázkem. 

Zeleně ve stupnici zakroužkuj 

1., 3., 5. notu, které tvoří 

trojzvuk a ty zakresli 

vzestupně i sestupně zde do 

těchto dvou taktů. 

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


HN 2. ročník, s. 40 - 41 

 

 

 

 

Odkaz na písničku Stonožka a rytmické cvičení č. 72: www.uschovna.cz/zasilka/KPM7XWNRYIV36YE3-

BNA 

Nástroje ve větách: 

https://www.youtube.com/watch?v=c6lvsfuOkQY 

https://www.youtube.com/watch?v=-OHOTfChRUs 

https://www.youtube.com/watch?v=2WJhax7Jmxs 

https://www.youtube.com/watch?v=jXC9tuumjiA 

https://www.youtube.com/watch?v=InKk1aowFZ4 

 

 

 

 

 

Poslechni si a zazpívej písničku. Zelenou pastelkou označ 

nejnižší a nejvyšší notu v písničce a notu osminovou 

s tečkou. Odkaz najdeš dole pod obrázkem. 

Dnes se 

seznámíme s tím, 

jak vytleskat 

notu čtvrťovou 

s tečkou. 

Počítáme ji na 

jeden a půl doby. 

Podtrhni si 

definici a odkaz 

dole pod 

obrázkem. 

Každá z vět ukrývá nějaká hudební 

nástroj. Vezmi červenou pastelku 

a zakroužkuj nástroje ve větách. 

Jako pomůcka ti poslouží odkazy 

pod obrázkem. 

http://www.uschovna.cz/zasilka/KPM7XWNRYIV36YE3-BNA
http://www.uschovna.cz/zasilka/KPM7XWNRYIV36YE3-BNA
https://www.youtube.com/watch?v=c6lvsfuOkQY
https://www.youtube.com/watch?v=-OHOTfChRUs
https://www.youtube.com/watch?v=2WJhax7Jmxs
https://www.youtube.com/watch?v=jXC9tuumjiA
https://www.youtube.com/watch?v=InKk1aowFZ4


HN 3. Ročník, s. 40 - 41 

 

 

 

 

 

 

Stupnice D dur: 

 

 

Rytmické cvičení: www.uschovna.cz/zasilka/KPHZ7NN3RRNB99Z8-2FS 

 

 

 

 

Dnes si prohloubíme znalosti o intervalech. Můžeme je 

totiž rozdělit na čisté: prima, kvarta, kvinta, oktáva a 

velké: sekunda, tercie, sexta a septima. Když máme čisté, 

tak je zapisujeme např. č.1 = čistá prima. U velkých zase 

v.3. = velká tercie. Pozorně si prohlédni dělení intervalu 

v ukázkách u stupnic a barevně si zakroužkuj čisté a velké. 

Napiš stupnici D dur, nezapomeň, že 

začíná tónem d1 a končí d2 a má dva 

křížky fis a cis. Vše zkontroluj dole pod 

obrázkem. A poté zapiš druhou notu 

k intervalům o řádek níže. Uvidíš, že ti 

vlastně zapíšeš opět tóny stupnice D dur. 

Nebudeme 

poslouchat, jen 

se pokus 

správně zapsat 

intervaly i 

s zařazením, tj. 

č.1. atd. 

Podtrhni si barevně text o 

triole, abys věděl, jak ji při hraní 

počítat a pojď si se mnou 

vytleskat rytmus. Odkaz najdeš 

dole pod obrázkem. 

http://www.uschovna.cz/zasilka/KPHZ7NN3RRNB99Z8-2FS


HN 4. ročník, s. 39 

 

 

 

Zkontroluj intervaly a obraty T5: 

 

 

Zopakujme si kvintakord a jeho obraty. 1. pravidlo: akord stavíme na 

základní notě. Pokud je na lince, jsou další dvě noty také na lince. 

Pokud je v mezeře, jsou další dvě noty také v mezerách nad ní. 2. 

pravidlo: u obratů vždy horní dvě noty opíšeme a spodní dáme o 8 

(tedy o oktávu) nahoru↑. 

Doplň název tóniny, z níž je 

akord. Pomůcka: nazývá se 

podle první noty (tedy zde F, B, 

Es, As). A potom doplň oba 

obraty, vše zkontroluj pod 

obrázkem. 

Zopakujme si intervaly. Dělíme je 

na čisté: prima, kvarta, kvinta, 

oktáva a velké: sekunda, tercie, 

sexta a septima. Když máme 

čisté, tak je zapisujeme např. č.1 

= čistá prima. U velkých zase v.3. 

= velká tercie. Pod jednotlivé 

intervaly takto doplň jejich 

název. V další notové osnově 

škrtni ty intervaly, které jsou 

špatně. Na poslední notové 

osnově doplň intervaly od tónu 

f1, nezapomeň, že F dur má 

jedno béčko hes. Správný postup 

si zkontroluj pod obrázkem. 

 



HN 5. ročník, s. 44 - 45 

 

 

 

 

 

 

 

Označení přednesu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_hudebn%C3%ADch_pojm%C5%AF 

Hudební ukázky: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=mj-MiIVwL2I 

2. https://www.youtube.com/watch?v=uzjYQuDPi9Q 

3. https://www.youtube.com/watch?v=Ri0mCIzV4dQ 

 

Písnička Černé oči: https://www.youtube.com/watch?v=nwlIkdWB_eI 

 

 

Doplň český název, odkaz 

najdeš dole pod 

obrázkem. 

Přečti si a podtrhni důležité v 

seznamu drobných 

instrumentálních skladeb. 

Napiš název skladby a 

jméno skladatele z hudební 

ukázky, odkaz dole pod 

obrázkem.  

Zapiš libovolné noty do 

3/4 taktu. Nezapomeň, 

že musíš, počítat vždy 

tří. 

S intervaly to uděláme 

trošku jinak . Na 

prvním řádku zakroužkuj 

interval čistý. Na druhém 

řádku velký a na třetím 

malý. A na čtvrtém řádku 

zakroužkuj septimu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_hudebn%C3%ADch_pojm%C5%AF
https://www.youtube.com/watch?v=mj-MiIVwL2I
https://www.youtube.com/watch?v=uzjYQuDPi9Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ri0mCIzV4dQ
https://www.youtube.com/watch?v=nwlIkdWB_eI

