
Vážení rodiče a děti, protože i nadále zůstává hromadná výuka v distanční formě, níže se nacházejí 

odkazy, návody, rytmická cvičení a poslechové ukázky, které mají pomoci k vyplnění listů pracovních 

sešitů.  Vše opět zasílejte na mailovou adresu ondrejkova@zus-arkmusic.cz  

Zdraví Alice Ondrejková 

PHV, s. 22-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak milé děti, pěkně se usaďte, ať můžeme sledovat další část příběhu o lišce Bystroušce. 37:24 Liška 

vyráží v noci na lov a potkává pytláka Haraštu. V lese je i hajný a vidí upytlačeného zajíčka a nad ním 

se sklánějícího pytláka. Je rád, že pytláka přistihl při činu, ale ten to svede na lišku Bystroušku. Hajný 

tedy nastraží na lišku past a pytlák Harašta z toho má radost. Ráno naše Bystrouška s celou svou 

rodinou zkoumá zajíce i nalíčenou past. A nechápe, jak si může člověk myslet, že by se tak chytré 

zvíře jako liška na návnadu chytilo. Pak jde s dětmi domů a ty tam skotačí. Začátek najdete v 37:24 

minutě a konec v 46:35 minutě.  www.uschovna.cz/zasilka/FNNVI8XVDG3U8BGF-PPP 

A protože nám nastává zimní čas, zazpíváme si společně písničku Bude zima, bude mráz: 
https://www.youtube.com/watch?v=cRoBI3Np8oA&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0
pMKkJw8 
Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?  
1. Schovám se já pod hrudu, tam já zimu přebudu. 
2. Schovám se do javora, to bude má komora. 
3. Schovám já se pod mezu, až přestane, vylezu.  
4. Odletím já do Říma, neuškodí mně zima. 
 

Zopakujeme si noty, které jsme se už 

naučili. Nota celá má prázdné bříško. Nota 

půlová má prázdné bříško a nožičku. Nota 

čtvrťová má vybarvené bříško a nožičku. 

Nachystej si tři barvičky: červenou, zelenou 

a modrou . Najdi na obrázku notu celou a 

zakroužkuj ji červenou barvou. 

Vezmi si 

zelenou 

barvičku a 

zakroužkuj 

všechny 

noty 

půlové, 

které na 

obrázku 

najdeš. Vezmi si modrou 

barvičku a zakroužkuj 

všechny noty čtvrťové, 

které na obrázku najdeš. 

Vezmi všechny 

pastelky 

z pouzdra, najdi 

na obrázku 

houslový klíč, a 

obtáhni ho všemi 

barvami. 

Červenou pastelkou dopiš 

k notě celé číslicí, na kolik se 

počítá. Zelenou dopiš k notě 

půlové a modrou k notě 

čtvrťové na kolik dob trvá. 

A vybarvi si 

sluníčko . 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
http://www.uschovna.cz/zasilka/FNNVI8XVDG3U8BGF-PPP
https://www.youtube.com/watch?v=cRoBI3Np8oA&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8
https://www.youtube.com/watch?v=cRoBI3Np8oA&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8
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Pojďme si spolu vytleskat: pocitame na 4 1.rocnik.m4a  

(pokud by tento odkaz v PDF nefungoval, najdete jej na webu pod zadáním dnešních úkolů z HN) 

 

A protože nám nastává zimní čas, zazpíváme si společně písničku Bude zima, bude mráz: 
https://www.youtube.com/watch?v=cRoBI3Np8oA&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0
pMKkJw8 
Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?  
1. Schovám se já pod hrudu, tam já zimu přebudu. 
2. Schovám se do javora, to bude má komora. 
3. Schovám já se pod mezu, až přestane, vylezu.  
4. Odletím já do Říma, neuškodí mně zima. 
 

 

Počítáme na 4 doby: první – druhá – třetí – čtvrtá. Na 

začátku osnovy je zapsán 4/4 takt, barevně si jej 

zakroužkuj. Poté si nad jednotlivé noty čísly napiš, na 

kolik dob se počítají, a vytleskej si se mnou oba řádky. 

Odkaz najdeš pod obrázkem . 

Počítáme na čtyři. Nad jednotlivé 

noty si napiš čísly, na kolik dob se 

počítají, a poté doplň taktové čáry. 

Prohlédni si notu 

celou, která trvá na 4 

doby. Má pouze 

prázdné bříško , 

nožičku nemá!!! 

Stejně jako nota 

celá, existuje i 

pomlka celá. 

Dobře si pomlku celou 

prohlédni. Je to malý, 

vybarvený obdélníček 

zavěšený na čtvrté lince. 

Až si ji dobře prohlédneš, 

zkus ji sám nakreslit. A 

vybarvi si Kryšpína. 

https://www.youtube.com/watch?v=cRoBI3Np8oA&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8
https://www.youtube.com/watch?v=cRoBI3Np8oA&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8
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Přehled not:   

 

Poslechni si písničku Holka rozmilá: https://www.youtube.com/watch?v=z1VQnwmjZCI 

 
Přehled stupnic durových do 4 křížků:  
0 – C dur  1 – G dur 2 – D dur 3 – A dur 4 – E dur 
 

 

Zopakujme si noty a jejich délku 

trvání. Přehledně najdeš noty i to, 

na kolik trvají, dole pod obrázkem.  

2/4 takt má jako základní početní 

jednotku notu čtvrťovou a do 

jednoho taktu se vejdou dvě. 

Počítáme tedy první – druhá.  

Zakroužkuj si barevně 2/4 takt za 

houslovým klíčem a pamatuj, že 

musíš počítat do dvou. Do prázdných 

taktů dopiš noty tak, aby v součtu 

vždy daly dvě doby. Nota celá trvá na 

4 doby, tu tedy nelze použít! Ale máš 

k dispozici notu půlovou, čtvrťovou i 

osminovou i pomlky stejných hodnot. 

Poslechni si písničku, odkaz najdeš pod 

obrázkem. Zeleně si zakroužkuj oba 

křížky za houslovým klíčem a tužkou si 

nad ně dopiš jejich název.  Červeně si 

zakroužkuj  ¾ takt. Stejnou červenou si 

vybarvi i takty, kde najdeš 3 noty 

čtvrťové. Modře označ takty, kde se 

nachází pomlka. Podívej se, kterou 

notou písnička začíná a končí. Uvědom 

si, že písnička má v předznamenání 2 

křížky. O jakou tóninu se může jednat? 

Název tóniny napiš nad první notovou 

osnovu a zkontoluj pod obrázkem.  

https://www.youtube.com/watch?v=z1VQnwmjZCI
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Vytleskej se mnou cvičení 34: Rytmicky 2 hlas 3.rocnik.m4a  

(pokud by tento odkaz v PDF nefungoval, najdete jej na webu pod zadáním dnešních úkolů z HN) 

Na kolik se písničky počítají na dvě nebo na tři doby? Doplň do cvičení 35:   

1. Písnička: 

https://www.youtube.com/watch?v=twF1k41chOw&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7

DYSZqU0pMKkJw8&index=15 

2. Písnička: 

https://www.youtube.com/watch?v=pLGqCcA81Us&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7

DYSZqU0pMKkJw8&index=29 

3. Písnička: 

https://www.youtube.com/watch?v=gLGIpgy5Uko&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7D

YSZqU0pMKkJw8&index=26 

 

 

Zopakujme si 2/4 takt. Počítáme na dvě 

doby. Aby se nám lépe pracovalo 

s notami šestnáctinovými, pomůžeme si 

počítáním: první doba – druhá doba. 

Každá slabika znamená jednu notu 

šestnáctinovou.   

Vytleskej se mnou obě cvičení. Odkaz 

najdeš pod obrázkem. 

Máš zde dvě notové osnovy, každá je 

v jiném taktu (2/4 a 3/4). Tvým úkolem je 

zjistit, na kolik dob, kterou z nich 

počítáme a doplnit taktové čáry. Poznáš 

to podle počtu not čtvrťových za 

houslovým klíčem. Tam, kde najdeš 3 

noty čtvrťové, zapiš za houslový klíč 3/4 

takt a doplň správně taktové čáry. Tam, 

kde jsou pouze 2 noty čtvrťové, dopiš 2/4 

takt a opět doplň správně taktové čáry. 

Pro lepší orientaci si nad každou notu 

dopiš číslem, na kolik dob ji počítáme.  

Uslyšíš 3 

písničky a 

na řádek 

dopiš, na 

kolik dob 

kterou 

z nich 

počítáme. 

Odkaz na 

ukázky pod 

obrázkem. 

Zpřeházením slabik dostaneš dva 

hudební nástroje a dva tance. 

Jejich názvy zapiš na řádky vedle 

přesmyček. 

https://www.youtube.com/watch?v=twF1k41chOw&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=15
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https://www.youtube.com/watch?v=gLGIpgy5Uko&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=gLGIpgy5Uko&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=26
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Přehled mollových stupnic do 4 křížků: 
0 – a moll 1 – e moll 2 – h moll 3 – fis moll 4 – cis moll 
 

H moll a Fis moll 

 

Zopakujme si předznamenání moll stupnic do 4 

křížků. Přehled moll stupnic najdeš dole pod 

obrázkem. 

Doplň předznamenání za houslový klíč (h moll = 2 

křížky).  Poté si spočítej noty ve stupnici a zjistíš, 

že jedna nota chybí (a2), doplň ji. Až budeš mít 

všechny noty na správném místě, uvědom si, že 

v moll harmonické zvyšujeme 7. stupeň, to 

znamená, že musíš dopsat křížek před 7. notu, 

tedy před tu, která nám chyběla.  

Doplň h moll melodickou. Zapiš předznamenání 

za houslový klíč a dopiš všechny noty. Jako 

pomůcka ti slouží h moll harmonická. Jen u 

melodické se zvyšuje 6. a 7. stupeň pouze ve 

směru nahoru. Dopiš křížek před 6. a 7. notu, ale 

směrem dolů musíš připsat odrážku. 

Doplň předznamenání k fis moll harmonické a 

potom i melodické. Doplň chybějící noty i 

posuvky stejně jako u h moll výše. Zda jsi 

postupoval správně, zkontroluj dole pod 

obrázkem.  
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Přiřaď nástroj ke skladateli:  
Alessandro Scarlatti: https://www.youtube.com/watch?v=dblJbpug7Og 
Dietrich Buxtehude: https://www.youtube.com/watch?v=8eTEDMcAMW4 
Arcangelo Corelli: https://www.youtube.com/watch?v=ddqGr4pBtl8 
 
Zjistěte autora opery Orfeo: https://www.youtube.com/watch?v=nNsi9JLuH7s 
 
Který z autorů nesložil žádnou operu: 
Johann Sebastian Bach: https://www.youtube.com/watch?v=Nnuq9PXbywA 
Antonio Vivaldi: https://www.youtube.com/watch?v=2O9OfxS0r08 
Georg Friedrich Händel: https://www.youtube.com/watch?v=LUCcT_jVr5Q 
 
Zjisti jméno českého představitele barokní hudby: https://www.youtube.com/watch?v=4P_GSTdlTZ0 
 
Antonio Vivaldi Čtvero ročních dob – Jaro: https://www.youtube.com/watch?v=zWHLZ8sLTdA 
 

 

Poslechni si ukázky, které ti budou sloužit 

jako nápověda, a podle nich doplň 

k jednotlivým skladatelům správný 

nástroj. Odkazy najdeš pod obrázkem. 

Poslechni si 

ukázku a 

doplň jméno 

autora. 

Ukázky ti 

napoví, který 

ze skladatelů 

nesložil 

žádnou 

operu. 

Poslechni si 

v odkazech 

pod 

obrázkem. 

Ukázka ti napoví i 

českého barokního 

skladatele. Odkaz 

opět pod 

obrázkem. 

Poslechni si ukázku 

z cyklu Čtvero ročních 

dob. Snaž se dle textu 

vysledovat všechny 

popsané jevy. 

Přečti si životopis 

a podtrhni si 

důležitá fakta.  
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https://www.youtube.com/watch?v=8eTEDMcAMW4
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https://www.youtube.com/watch?v=LUCcT_jVr5Q
https://www.youtube.com/watch?v=4P_GSTdlTZ0
https://www.youtube.com/watch?v=zWHLZ8sLTdA

