
Vážení rodiče, milí žáci, nacházíme se v měsíci červnu a zvládli jsme společnými silami již téměř celé 

učivo tohoto školního roku. Nyní máme před sebou poslední tři pracovní listy. V příloze najdete 

všechny pomůcky, videa, odkazy a nápovědy k vyplnění pracovních listů. Ty zasílejte jako vždy na 

emailovou adresu: ondrejkova@zus-arkmusic.cz  

Zdraví Alice Ondrejková 
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Muzikantská křížovka pojmy: béčko, piano, stupnice, forte, pomlka, dynamika 

Tajenka:  činely – využívají se jak ve vážné hudbě https://www.youtube.com/watch?v=CHwJ3kJLC-E 

Tak v té populární https://www.youtube.com/watch?v=JrQDMmAN3_o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme zde 8 hříbečků, vybarvi 

jim kloboučky a do nožiček zapiš, 

na kolik se počítají: na dvě 2/4, 

na tři 3/4 a nebo na čtyři 4/4. 

Doplň všechny pojmy do správných políček. 

Nápovědu najdeš dole pod obrázkem, stejně jako 

hudební ukázku. Výsledek tajenky zapiš na linku. 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
https://www.youtube.com/watch?v=CHwJ3kJLC-E
https://www.youtube.com/watch?v=JrQDMmAN3_o
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Uslyšíš čtyři hudební ukázky, zda jsou dur či moll zapiš do rámečku: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=LtnZmBGpclM 
2. https://www.youtube.com/watch?v=HlirGvWQ6NI 
3. 
https://www.youtube.com/watch?v=gLGIpgy5Uko&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0
pMKkJw8&index=26 
4. https://www.youtube.com/watch?v=0kIO53Oi1A4&list=PLpbkk8VFytB3srkPouXVjKE-fUWt-gTUU 
 
Stupnice C dur: https://www.youtube.com/watch?v=s3dc_5dURkA 
 
Stupnice a moll: https://www.youtube.com/watch?v=rorGbt7IZ6E 

Písnička Já jsem z Kutné hory: https://www.youtube.com/watch?v=EGrP_ySp1Bk 

Písnička Milá, čo robíš: https://www.youtube.com/watch?v=NM765D8MtLU 

 

 

 

 

Veselá dur a smutná moll tvoří protiklad. Zkus je 

sám rozeznat. Poslechni si ukázky a do rámečků 

napiš dur či moll podle toho, co uslyšíš. 

Doplň stupnici C dur – a moll, 

zapiš, která zní vesele, a která 

smutně podle poslechu. Napoví 

ti i obrázky u jednotlivých 

stupnic. 

Poslechni si a zazpívej 

písničky. Ke každé z nich 

zapiš dur či moll, podle 

toho, jaký charakter mají 

– veselý či smutný. 

https://www.youtube.com/watch?v=LtnZmBGpclM
https://www.youtube.com/watch?v=HlirGvWQ6NI
https://www.youtube.com/watch?v=gLGIpgy5Uko&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=gLGIpgy5Uko&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=0kIO53Oi1A4&list=PLpbkk8VFytB3srkPouXVjKE-fUWt-gTUU
https://www.youtube.com/watch?v=s3dc_5dURkA
https://www.youtube.com/watch?v=rorGbt7IZ6E
https://www.youtube.com/watch?v=EGrP_ySp1Bk
https://www.youtube.com/watch?v=NM765D8MtLU
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Opakování kvintakordy a intervaly: 

 

Intervaly cvičení 92: v.3, č.5, v.6, č.4, v.7, v.6, č.1 
Doplnění názvu: 1. čistá, 2. velká, 3. velká, 4. čistá  
Tónina cvičení 93: v D dur je např. písnička Hej, haj na s. 39, písnička Ej lásko, lásko je v e moll 
Transpozice cvičení č. 94: Nápověda písnička https://www.youtube.com/watch?v=5Rq9XAFQ1U4, je 
durová, v C dur a my ji máme transponovat o tercii výše tedy do E dur. Prohlédni si ukázku 
transpozice v sešitě a zkus noty přepsat podle návodu. 
Rytmus cvičení 95: www.uschovna.cz/zasilka/MBBK9YUXKU9IW962-924 
 
 

Máme tu opakování obratů 

kvintakordu. Jak je vytvořit 

najdeš dole pod obrázkem. 

 

 

Zopakujme si intervaly: čisté – 1, 4, 5, 8  

velké – 2, 3, 6, 7. Doplň před intervaly č. 

nebo v. podle toho, zda patří k čistým 

nebo velkým. Úplně dole na stránce 

doplň název k intervalům, tj. zda je čistý 

nebo velký: kvarta, sexta, tercie, prima.  

Barevně si 

podtrhni definici 

tóniny. Vyhledej 

stupnici v D dur a 

na řádek napiš její 

jméno. Dle 

předznamenání a 

posledního tónu 

urči v jaké tónině 

je písně Ej lásko, 

lásko. 

Barevně si podtrhni 

definici transpozice. Poté 

zjisti název písně, pomůže 

ukázka v odkaze. Zapiš její 

název k ukázce a i to zda je 

dur či moll.  

Zopakujme si společně, 

jak počítáme notu 

s tečkou. Vytleskej 

rytmické cvičení. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Rq9XAFQ1U4
http://www.uschovna.cz/zasilka/MBBK9YUXKU9IW962-924
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Poslech: 

9. symfonie s Ódou na radost: https://www.youtube.com/watch?v=piJXGl8uSLU 

Klavírní sonáta C dur Valdštejnská: https://www.youtube.com/watch?v=lbblMw6k1cU 

Houslová sonáta F dur Jarní: https://www.youtube.com/watch?v=zOFCltUxuRc 

Opera Fidelio: https://www.youtube.com/watch?v=q407GBv3wjY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorně si přečti text o 

Ludwigu van Beethovenu a 

podtrhni si barevně základní 

informace. 

Poslechni si hudební 

ukázky, odkaz najdeš 

dole pod obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=piJXGl8uSLU
https://www.youtube.com/watch?v=lbblMw6k1cU
https://www.youtube.com/watch?v=zOFCltUxuRc
https://www.youtube.com/watch?v=q407GBv3wjY
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Poslech: 

 Arnold Schönberg Mojžíš a Áron: https://www.youtube.com/watch?v=EpKLtOQqrHs 

 

Igor Stravinskij Svěcení jara: https://www.youtube.com/watch?v=YOZmlYgYzG4 

 

 

 

 

 

 

 

Přečti si text o hudbě 20. století 

a skladebných technikách a 

podtrhni si důležité informace. 

Máš zde dvě výrazné 

skladatelské 

osobnosti. Přečti si 

text a podtrhni 

důležité. Pod 

obrázkem najdeš 

poslech. 

https://www.youtube.com/watch?v=EpKLtOQqrHs
https://www.youtube.com/watch?v=YOZmlYgYzG4

