
Dobrý den, vážení rodiče, milé děti, v tomto dokumentu najdete návody, odkazy, videa a vše 

potřebné k vyplnění pracovních listů z hudební nauky a PHV.  Vypracované listy naskenujte, nebo 

vyfoťte a pošlete jako obvykle na mailovou adresu: ondrejkova@zus-arkmusic.cz  

Zdraví Alice Ondrejková 

 

PHV, s. 56 - 57 

 

 

 

 

 

Nota a1: 

 

 

 

 

 

Houslový klíček drží v ruce kytaru, poslechni si ukázku: 

https://www.youtube.com/watch?v=s9LI9ypVTak 

 

Video k pracovnímu listu: www.uschovna.cz/zasilka/KWBJP267WBCUD3JY-5XY 

 

 

 

Dnes se naučíme notu a1. Adámek má autíčko, které 

parkuje ve druhé mezírce, tam také leží naše další notička. 

Přečti si s rodiči básničku a vybarvi Adámka v autíčku. 

 

 

Vezmi si barevné pastelky a zkus zakreslit 

Adámka, tedy a1 půlové (trvá na 2 doby) a a1 

čtvrťové (trvá na 1dobu). 

Všemi pastelkami, které máš, obtáhni 

houslový klíč na obrázku, ať si připomeneš 

jeho tvar. Určitě také poznáš, na jaký nástroj 

hraje. Poslechni si ukázky hry dole v odkaze 

pod obrázkem. 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
https://www.youtube.com/watch?v=s9LI9ypVTak
http://www.uschovna.cz/zasilka/KWBJP267WBCUD3JY-5XY


HN 1. ročník, s. 44 - 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písnička Tancovala žížala: https://www.youtube.com/watch?v=X4Xo9gQEjic 
Poslechněte si ještě známou polku Bedřicha Smetany: 
https://www.youtube.com/watch?v=rzixQLPZS2U 
 
Písnička Běží liška k Táboru: https://www.youtube.com/watch?v=j5uv20CCpLE 
Při zapisování písničky, sleduj jen její rytmické hodnoty a zapiš noty se správnou délkou do taktů 
v sešitě. 

 
Dynamická znaménka: 
 

 

Zazpívej si s Kryšpínem písničku, v odkaze dole pod 

obrázkem. Potom si vezmi modrou barvičku a zakroužkuj 

béčko v předznamenání za houslovým klíčem. Potom najdi 

v písničce notu h, pro kterou platí a zakroužkuj ji také, 

neboť ji mění na hes. Kryšpína si nezapomeň vybarvit.  

Žížala si v písničce na zahrádce 

zatancovala polku. Polka je tanec 

ve 2/4 taktu. Veselý, skočný a 

počítáme si do dvou. Poslechni si i 

další ukázku. 

Máme tu tři lehké hudební úkoly.  V prvním z nich 

doplň k notám posuvku. V prvním taktu byl před notu 

doplněn křížek. Do druhého taktu doplň béčko a z noty 

d1 udělej des1. Ve třetím taktu doplň křížek a z noty f1 

se stane fis1. V posledním taktu doplň béčko a z noty 

a1 se stane as1. 

Poslechni 

si a 

zazpívej 

písničku. 

Poté doplň 

chybějící 

noty. 

Návod 

najdeš 

dole pod 

obrázkem. 
V balíčku najdeš dynamická 

znaménka, seřaď je od 

nejtiššího po nejsilnější, 

tedy od pp do ff. Nápovědu 

najdeš pod obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=X4Xo9gQEjic
https://www.youtube.com/watch?v=rzixQLPZS2U
https://www.youtube.com/watch?v=j5uv20CCpLE


HN 2. ročník, s. 42 - 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písnička Červená se line záře: https://www.youtube.com/watch?v=F9xg-CCJ280 

Klarinet: https://www.youtube.com/watch?v=RDCC_ZyoKig 
Dechové nástroje dřevěné: https://www.youtube.com/watch?v=p3V2_pDdBYw 
Nápověda pro malou flétnu: https://www.youtube.com/watch?v=kc8WZbAWE1w 
 
Cvičení 74 a 75: 

 
 

Dnes nás čeká další z intervalů, je to kvarta. Tedy 

vzdálenost od prvního ke čtvrtému tónu. Podtrhni si 

definici barevně. Poté nachystej červenou pro primu = 

dva stejné tóny, modrou pro sekundu = dva sousední 

tóny, zelenou pro tercii = vzdálenost od prvního ke 

třetímu tónu a žlutou pro kvartu = první až čtvrtý tón. 

Pozorně si 

přečti 

zadání a 

dopiš 

správné 

noty do 

taktů. 

Pozor na 

křížky a 

béčka, ať 

je doplníš, 

kam patří. 

Vše 

zkontroluj 

dole pod 

obrázkem. 

Do jednotlivých taktů doplň 

předznamenání stupnic, 

tedy správný počet # a b, tak 

jak je tomu u G dur. Zopakuj 

si stupnice a jejich 

předznamenání. 

Zazpívej si písničku, odkaz 

najdeš dole pod obrázkem. 

Barevně si zakroužkuj 

předznamenání a pod 

název napiš v jaké tónině 

písnička je. 

Přečti si základní informace 

o klarinetu a podtrhni si, že 

patří do dechových 

dřevěných nástrojů. 

Poslechni si ukázku, odkaz 

najdeš pod obrázkem. 

Červeně zakroužkuj 

všechny dřevěné dechové 

nástroje a dopiš název 

malé flétny na řádek. 

Nápovědu najdeš v odkaze 

pod obrázekm. 

https://www.youtube.com/watch?v=F9xg-CCJ280
https://www.youtube.com/watch?v=RDCC_ZyoKig
https://www.youtube.com/watch?v=p3V2_pDdBYw
https://www.youtube.com/watch?v=kc8WZbAWE1w


HN 3. ročník, s. 42 - 43 

 

 

 

Opakování intervaly, všechny odpovědi najdeš ve videu: 

https://www.youtube.com/watch?v=uy0LHZcoRvI 

Opakování kvintakord:   

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

Opakování tempa:  
Tempa pomalá – adagio 
Tempa mírná – moderato 
Tempa rychlá – allegro 
Můžeme také zrychlovat accelerando, a nebo zpomalovat ritardando 
 
Pomůcka smyčcové nástroje: https://www.youtube.com/watch?v=VfY5J7YvgLE 

Cvičení 67 a 68: 

 

Kvintakord dur  - moll: www.uschovna.cz/zasilka/KWWYTB69NXLSEHA9-SK6 

 

 

Zopakuj si intervaly a rozděl je na čisté a velké. 

Poté v notové osnově doplň horní tóny intervalů, 

dle zadání. Správnost zkontroluj pod obrázkem. 

Zopakuj si 

předzname

nání 

durových i 

mollových 

stupnic do 

4#. Doplň 

základní 

tvary 

akordů.  

V ukázce zazní 4 akordy, zkus 

odhadnout, zda jsou durové či 

mollové. Na řádek vždy napiš 

jen dur či moll, dle poslechu. 

Zopakuj si tempová označení a doplň český 

název. Nápovědu najdeš pod obrázkem. 

Vyjmenuj všechny 

smyčcové nástroje a 

pak dopiš, co mají 

společného i to, 

v čem se liší. 

Poslechni si a zazpívej 

písničku, podívej se, na 

kolik dob se počítá, sleduj 

střídání taktů a zakroužkuj 

jejich hodnoty. 

https://www.youtube.com/watch?v=uy0LHZcoRvI
https://www.youtube.com/watch?v=7wMNSotK82E
https://www.youtube.com/watch?v=VfY5J7YvgLE
http://www.uschovna.cz/zasilka/KWWYTB69NXLSEHA9-SK6


HN 4. ročník, s. 40 - 41 

 

 

 

 

Výsledky testíku III: 1) c, 2) b, 3) a, 4) b, 5) b, 6) c, 7) a, 8) b, 9) a, 10) c. 

Písnička Už se ten talínskej rybník nahání:   https://www.youtube.com/watch?v=9haLzn9olgM 

Rytmické cvičení: www.uschovna.cz/zasilka/KWAR3NB4UR7SIJWN-Z8C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkus si vyplnit hudební testík, správné 

odpovědi najdeš dole pod obrázkem 

nebo v pracovním sešitě na straně 70. 

Poslechni si a zazpívej písničku. Odkaz 

najdeš dole pod obrázkem. Zakroužkuj 

nejvyšší a nejnižší tón i předznamenání. 

Procvičme si počítání 

do tří a triolu. Aby se 

nám lépe počítalo, 

musíme si říkat ta-prv-

ní ta-dru-há ta-tře-tí. 

Vytleskej se mnou. 

Odkaz najdeš dole pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=9haLzn9olgM
http://www.uschovna.cz/zasilka/KWAR3NB4UR7SIJWN-Z8C


HN 5. ročník, s. 46 - 47 

 

 

 

 

Kdo ví - odpoví: 

1. nepatří tam: cantabile, trio, nátrubek, sexta, Rusalka 

2. k seřazení použij: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_hudebn%C3%ADch_pojm%C5%AF 

3. a) https://www.youtube.com/watch?v=NTKvvFwLUbA 

b) https://www.youtube.com/watch?v=zT3eWeC6Iso&list=RDzT3eWeC6Iso&start_radio=1 

c) https://www.youtube.com/watch?v=gfGiI3OT3E8 

d) https://www.youtube.com/watch?v=2JIt6AawwD8 

4. https://www.youtube.com/watch?v=vgoyYBK6QUI 

5. odpovědět ti pomůže ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=YEyKM13yf_4 

Romantismus ukázka Antonín Dvořák – 5. symfonie: 

https://www.youtube.com/watch?v=RAnltHW46ns 

Petr Iljič Čajkovskij – Klavírní koncert b moll: https://www.youtube.com/watch?v=hNfpMRSCFPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkus správně vyplnit všech pět úkolů. Nápovědu 

i odkazy na poslech najdeš dole pod obrázkem. 

Pozorně si přečti text o hudebním 

slohu období romantismu, podtrhni si 

vše důležité a poslechni ukázku.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_hudebn%C3%ADch_pojm%C5%AF
https://www.youtube.com/watch?v=NTKvvFwLUbA
https://www.youtube.com/watch?v=zT3eWeC6Iso&list=RDzT3eWeC6Iso&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=gfGiI3OT3E8
https://www.youtube.com/watch?v=2JIt6AawwD8
https://www.youtube.com/watch?v=vgoyYBK6QUI
https://www.youtube.com/watch?v=YEyKM13yf_4
https://www.youtube.com/watch?v=RAnltHW46ns
https://www.youtube.com/watch?v=hNfpMRSCFPE

