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

hudebních nauk. V některých ročnících je přeskočeny dvojstránky, kde se nachází opakování učiva a 

je pro vypracování nachystána dvojstrana s novým učivem. Vyplněné pracovní listy zasílejte opět na 

mailovou adresu ondrejkova@zus-arkmusic.cz. 

Zdraví Alice Ondrejková 

HN 1. ročník, s. 52 - 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písnička Vím, jedno návrší: https://www.youtube.com/watch?v=q7MQe_vQ_Fk 

  

 

 

 

 

 

Poslechněte si a zazpívejte písničku. Odkaz najdete dole pod 

obrázkem. Zelenou zakroužkujte předznamenání (dva křížky 

– fis a cis) a v písničce najděte tóny f, pro které platí první 

křížek a ty také zakroužkujte. Přečtěte si, co znamená prima a 

sekunda volta a barevně je označte.  

Prima volta je první závěr, v písničce je označen 1. A 

zpívá či hraje se poprvé, pak následuje repetice = 

opakování a po druhé zpíváme nebo hrajeme sekunda 

voltu, to je druhý závěr. Červenou vybarvi tady i 

v písničce prima voltu a modře sekunda voltu. Stejnými 

barvami zakroužkuj i definici na okraji stránky. 

Ještě tu máme dva pojmy 

crescendo = zesilovat a 

decrescendo = zeslabovat, oba si 

zakroužkuj, i to jak se v notách 

značí. A vybarvi si kočičku . 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
https://www.youtube.com/watch?v=q7MQe_vQ_Fk
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Intervaly opakování: Prima = dva tóny stejné výšky, sekunda = 1.-2.tón, tercie = 1.- 3. tón, kvarta= 1.- 

4. tón, kvinta = 1.- 5.tón 

 

 

Písnička Okolo Frýdku: https://www.youtube.com/watch?v=0qAdpcfcnTc 

 

 

 

Máme tu opakování intervalů, 

které už známe. Nápovědu najdeš 

dole pod obrázkem. 

Podtrhni si 

ještě 

intervaly, 

které 

neznáme: 

sexta, 

septima, 

oktáva a 

doplň 

druhou 

notu 

intervalu. 

Vše 

zkontroluj 

dole pod 

obrázkem. 

Do taktu č.2 – 4 doplň 

v první notové osnově 

noty tak, aby nám 

v součtu daly dvě doby.  

Můžete se inspirovat 

v písničce okolo Frýdku, 

která je také na dvě doby. 

Druhý řádek počítáme na 

tři, doplň i tam noty tak, 

aby v součtu daly tři doby. 

Poslechni si a zazpívej 

písničku okolo Frýdku. Odkaz 

najdeš dole pod obrázkem. 

Zeleně zakroužkuj repetici, 

předznamenání a pomlky, 

které v písničce najdeš. 

https://www.youtube.com/watch?v=0qAdpcfcnTc
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Cvičení č. 89 noty: d3, h2, g3, c3, e3, a3, f3 

Píseň Proč si k nám nepřišel: https://www.youtube.com/watch?v=DyqvV5zPiVE 

 

 

 

 

Barevně si podtrhni mollové stupnice do 

čtyř křížků. Doplň do notové osnovy 1b 

u stupnice d moll za houslový klíč a 

nezapomeň doplnit křížek a zvýšit tak 

sedmý stupeň. Doplň také akord. Vše 

zkontroluj pod obrázkem. 

Přečti si, jak se chovají 

posuvky v d moll melodické 

a zakroužkuj si je. 

Podtrhni si barevně 

italské výrazy 

označení přednesu i 

jejich český překlad a 

poslechni si ukázku. 

Zapiš jména not a 

pozor u posledních 

tří musíme název 

zapsat oktávu výš. 

Poslechni si písničku, 

barevně zakroužkuj 

předznamenání a 

najdi a zakroužkuj 

notu, pro kterou  

béčko platí. 

https://www.youtube.com/watch?v=DyqvV5zPiVE
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Poslech názvosloví: dolce - https://www.youtube.com/watch?v=qaqn1Cykyis 
Leggiero - https://www.youtube.com/watch?v=-p0yLF7kP1w 
Cantabile - https://www.youtube.com/watch?v=yWOiswgGQ6Y 
 

Poslech nástroje: kytara  -  https://www.youtube.com/watch?v=KzEFQW9CXGc 
Harfa - https://www.youtube.com/watch?v=NTKvvFwLUbA 
 
Poslech sbory: dětský - https://www.youtube.com/watch?v=AdrIXqw6AZ8 
Mužský pěvecký sbor - https://www.youtube.com/watch?v=wJ9OhXL90DI 
Ženský pěvecký sbor - https://www.youtube.com/watch?v=sRGsXTPavXU 
Smíšený sbor - https://www.youtube.com/watch?v=X9X1gYICsQk 

Podtrhni si barevně italské 

výrazy označení přednesu i 

jejich český překlad a 

poslechni si ukázku. 

Pozorně si přečti text o 

kytaře a harfě, podtrhni si 

důležité informace a 

poslechni ukázky. Odkazy 

najdeš dole pod obrázkem. 

Přečti si text o pěveckém 

sboru a dělení hlasů. Barevně 

si podtrhni vše důležité a 

poslechni ukázku.  

https://www.youtube.com/watch?v=qaqn1Cykyis
https://www.youtube.com/watch?v=-p0yLF7kP1w
https://www.youtube.com/watch?v=yWOiswgGQ6Y
https://www.youtube.com/watch?v=KzEFQW9CXGc
https://www.youtube.com/watch?v=NTKvvFwLUbA
https://www.youtube.com/watch?v=AdrIXqw6AZ8
https://www.youtube.com/watch?v=wJ9OhXL90DI
https://www.youtube.com/watch?v=sRGsXTPavXU
https://www.youtube.com/watch?v=X9X1gYICsQk


HN 5. ročník, s. 62 - 63 

 

 

 

 

 

 

 

Pražské jaro: https://www.youtube.com/watch?v=F6-CttlBs4M 

Hudební festivaly: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_festival%C5%AF_klasick%C3%A9_hudby_v_%C4%8Cesku 

Hudební testík: 1b), 2a), 3c), 4b), 5b), 6a), 7c), 8b) 

Claude Debussy – Zlaté rybky: https://www.youtube.com/watch?v=86PlWz98RO8 

Impresionismus: Claude Debussy  Moře  -  https://www.youtube.com/watch?v=FOCucJw7iT8 

Maurice Ravel  Bolero - https://www.youtube.com/watch?v=E9PiL5icwic 

Manuel de Falla  Noci ve španělských zahradách - https://www.youtube.com/watch?v=_MS332sS7cA 

 

V odkazech pod obrázkem 

najdeš odpovědi na otázky 

o hudebních festivalech. 

Zkus vybrat odpověď, a 

zakroužkovat ji. Zda je 

správná zkontrolujte pod 

obrázkem. 

Přečtěte si text o Claudu 

Debussym a Impresionismu a 

podtrhni si základní informace a 

poslechni hudební ukázky. Odkazy 

najdeš dole pod obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=F6-CttlBs4M
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_festival%C5%AF_klasick%C3%A9_hudby_v_%C4%8Cesku
https://www.youtube.com/watch?v=86PlWz98RO8
https://www.youtube.com/watch?v=FOCucJw7iT8
https://www.youtube.com/watch?v=E9PiL5icwic
https://www.youtube.com/watch?v=_MS332sS7cA

