
Vážení rodiče a děti, zdravím Vás všechny v tomto předvánočním čase a přikládám níže materiály 

k vypracování listů pracovních sešitů z hudebních nauk i PHV. Prosím, opět zasílejte vyplněné na 

mailovou adresu ondrejkova@zus-arkmusic.cz. Příjemný týden Alice Ondrejková 

 

PHV, s. 24-25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tluče bubeníček: https://www.youtube.com/watch?v=ITTaR_Uqod4 

Dnes máme, milé děti, před sebou poslední povídání o lišce Bystroušce. Uvidíte, jak to s liškou 

dopadlo a setkáme se opět s hajným, který po letech potkává malou Bystroušku, vnučku naší lišky i 

ostatní zvířátka. Vzpomíná, jak byl také mladý a přemýšlí nad tím, jakou máme krásnou zem. Prosím, 

pusťte dětem film od 46.35 minuty. 

Příští týden si uděláme vánoční. Těším se na Vás a posílám písničku!   

https://www.youtube.com/watch?v=d5ZGr2GpUaQ&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU

0pMKkJw8&index=1 

 

 

 

Přečtěte si s dětmi 

text a poté zazpívejte. 

Odkaz najdete dole 

pod obrázkem. 

Vezměte všechny 

barvičky z pouzdra a 

obtáhněte houslový klíč, 

který se nám schoval do 

bubeníka.  

Na obrázku jsou notičky, všechny už je 

známe.  Nota celá na 4 doby, nota půlová 

na 2 doby a nota čtvrťová na 1 dobu. Do 

bublinek u notiček doplňte číslicí, na kolik 

dob se počítají. 

A nezapomeňte si pak 

notičky vymalovat. 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
https://www.youtube.com/watch?v=ITTaR_Uqod4
https://www.youtube.com/watch?v=d5ZGr2GpUaQ&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=1
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HN 1. ročník, s. 22-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zopakuj si délku not: 

 

 

Šel tudy, měl dudy: https://www.youtube.com/watch?v=UaUg4y-qKpw 

 

 

 

Zopakujeme si délku not. Už 

známe noty celé, půlové, 

čtvrťové i osminové. 

K názvům dokresli noty a 

vymaluj Kryšpína. 

K notám dopiš číslicí 

na kolik dob, kterou 

z nich počítáme. 

Pořádně si prohlédni 

obrázek, a to kolik not se do 

které vejde a jak je dělíme a 

potom správně doplň větu. 

 

Poslechni si, a poté zazpívej, 

písničku Šel tudy, měl dudy. 

Odkaz najdeš pod obrázkem. 

Určitě sis všimnul, že v písničce některé takty 

chybí. Všechny je najdeš dole pod obrázkem. 

Zkus rozpoznat, kam který obdélníček patří a 

dopiš je na správné místo. Zkontrolovat vše 

můžeš dole pod obrázkem, kde najdeš písničku. 

https://www.youtube.com/watch?v=UaUg4y-qKpw


HN 2. ročník, s. 18-19 

 

 

 

 

 

 

 

V zahradě na hrušce: https://www.youtube.com/watch?v=OuMmlQLWMhI 

 

Skákal pes: https://www.youtube.com/watch?v=DUW1t_teQDI 
Louka široká: https://www.youtube.com/watch?v=VCmySFs11V4 

Vytleskej se mnou: 
Ctvrtove a osminove rytmus 2.roc..mp3

 
(Pokud by odkaz nefungoval, naleznete jej ještě i pod pdf zadáním dnešním hudebních nauk přímo na 
webu) 

Poslechni si a zazpívej písničku. Odkaz najdeš dole pod 

obrázkem. V prvním řádku doplň podle sluchu noty c1 

a g1 a ve druhém řádku doplň prázdné takty. Jako 

nápověda ti může sloužit, že takty číslo 5 a 6 jsou 

stejné jako takty číslo 1 a 2.  A takt číslo 4 se rovná 

taktu 8. Zkontorluj pod obrázkem.  

Zazpívej si písničku, odkaz dole. Spoj čarou nebo 

označ čísly, jak jdou jednotlivé části písničky, 

Skákal pes za sobou.  Jako nápověda ti může 

sloužit to, že na začátku písničky najdeš 2/4 takt a 

na konci zase dvojitou taktovou čáru. 

Vytleskej se mnou. 

Aby se nám 

osminové noty a 

pomlky lépe 

počítali, budeme si 

říkat prv-ni dru-ha. 

Přečti si text, 

podtrhni 

důležité a 

poslechni si 

písničku. 

Odkaz dole 

pod 

obrázkem.  

https://www.youtube.com/watch?v=OuMmlQLWMhI
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HN 3. ročník, s. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mollové stupnice do 4# : a moll – 0, e moll – 1, h moll – 2, fis moll – 3, cis moll – 4. 

 

Zopakujeme si mollové 

stupnice do 4 křížků. Jako 

nápověda ti může sloužit s. 

16 a poté zkontroluj pod 

obrázkem. 

Zopakujme si mollové stupnice. Rozlišujeme 3 

druhy: aiolskou, u níž nezvyšujeme nic; 

harmonickou, kde zvyšujeme 7. stupeň 

směrem nahoru i dolů; a melodickou, v níž 

zvýšíme 6. a 7. stupeň ve směru nahoru, ale 

dolů se to ruší!  

V přehledu dole pod obrázkem zjisti kolik 

křížků má e moll a doplň správný počet za 

houslový klíč. Máme zde vytvořit e moll 

harmonickou. To znamená, že musíme 

sedmou notu zvýšit a napsat před ni křížek. 

Dále máme doplnit hlavní stupně: T jako 

tónika, tedy základní tón tam již označený 

máme. Dále musíme dopsat S jako 

subdominanta pod 4. stupeň a D jako 

dominanta pod 5. stupeň. Zbývá nám ještě 

akord. Zakroužkuj si 1., 3., 5. notu a ty doplň 

na správné místo a dolů dopiš T5. 

Doplň stupnici e moll, to znamená, zapiš 

osm not od e1 po e2, tak jako je tomu 

v nahoře u e moll harmonické. Protože 

zde máme dvě notové osnovy, musíš 

stupnici zapsat i ve směru dolů od e2 po 

e1. Za houslový klíč doplň 

předznamenání (1#). A protože se jedná 

o mollovou stupnici melodickou, je 

nutné doplnit křížek i před 6. a 7. stupeň 

ve směru nahoru. Dolů se to ruší, proto 

dopiš před 6. a 7. stupeň odrážku. Celé 

cvičení č. 38 zkontroluj pod obrázkem. 

Zopakujme si intervaly. Interval je vzdálenost mezi 

dvěma tóny. Máme jich celkem osm, viz s.12. Interval je 

možné zapsat i číslem a to tak, že spočítáme, jaká 

vzdálenost dělí dva určené tóny. Zde je to např. 5 – 

protože vzdálenost f1-c2 v sobě ukrývá 5 tónů: f1-g1-a1-

h1-c2.  



HN 4. ročník, s. 19 

 

 

 

 

 

 

Zkontroluj stupnici i akordy: 

   

Zopakujme si mollové stupnice. 

Rozlišujeme 3 druhy: aiolskou, u níž 

nezvyšujeme nic; harmonickou, kde 

zvyšujeme 7. stupeň směrem nahoru i 

dolů; a melodickou, v níž zvýšíme 6. a 

7. stupeň ve směru nahoru, ale dolů 

se to ruší!  

 

Zopakujeme si mollové 

stupnice do 4 křížků: a moll – 

0, e moll 1, h moll – 2, fis 

moll – 3 a cis moll 4. 

Doplň správný počet křížků za houslový 

klíč a # také před 7. stupeň ve směru 

nahoru i dolů, protože se jedná o 

harmonickou stupnici. Dále pod 

jednotlivé tóny napiš jejich názvy a 

nezapomeň na předznamenání! 

Doplň správný počet křížků za houslový 

klíč a # také před 6. a 7. stupeň ve 

směru nahoru, protože se jedná o 

melodickou stupnici, dolů se to ruší. 

Tudíž doplň před 6. a 7. stupeň odrážku. 

Pod jednotlivé tóny napiš jejich názvy a 

nezapomeň na předznamenání! 

Zde vidíš kvintakordy mollových 

stupnic do 4 křížků, tak jak jsme si je 

vyjmenovali nahoře. Název tóniny tedy 

doplň dle nápovědy nahoře a také 

toho, kterým tónem akord začíná. 

Nezapomeň, že moll se píše malým 

písmenem. 

Základní tvar zde máš a pak tedy stačí zapsat oba obraty. 

Zopakujme si jak obrat jednoduše vytvořit: 1. Horní dva 

tóny opíšu, 2. spodní dám o 8 nahoru ↑. Zda jsi 

postupoval správně, zkontroluj pod obrázkem. 



HN 5. ročník, s. 22 

 

 

 

 

 

 

 

Johann Sebastian Bach Fuga g moll: https://www.youtube.com/watch?v=ZdCuA7SbzaM 

Georg Friedrich Händel Vodní hudba: https://www.youtube.com/watch?v=6fa2wZEsRWM 

          https://www.youtube.com/watch?v=lFG5Q9o7usA 

Georg Friedrich Händel Concerto grosso D dur: https://www.youtube.com/watch?v=QosrDb1WkUQ 

Johann Sebastian Bach Houslový koncert a moll: https://www.youtube.com/watch?v=fPKC9kzK_dQ 

Johann Sebastian Bach Toccata a fuga d moll: https://www.youtube.com/watch?v=Nnuq9PXbywA 

 

 

 

Pozorně si přečti text o nejpoužívanějších 

formách barokních skladeb a barevně 

podtrhni vše důležité tak, aby bylo zřejmé, 

co jednotlivé skladby charakterizuje. 

Ke každé skladbě nalezneš 

pod obrázkem odkaz na 

poslech.  Tak si je 

nezapomeň pustit. 
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