
Vážení rodiče a žáci, přikládám zde poslední předvánoční naukové listy. Níže najdete všechny 

potřebné pomůcky a odkazy pro jejich vyplnění. Úkoly opět zasílejte na mailovou adresu: 

ondrejkova@zus-arkmusic.cz   Děti mají také přiložený odkaz na pohádky. Přeji vám všem krásné 

vánoční svátky a hodně pohody, štěstí a zdraví do nového roku. Alice Ondrejková 

 

PHV, s. 26-27 

Vážení rodiče, do mailu Vám během zítřka přijde video a formulář k vyplnění. V průběhu vánočních 

prázdnin, prosím, vyberte zpěv nebo nástroj, na který budou děti od druhého pololetí hrát. I ve 

stupni 4 protiepidemického systému PSA může probíhat výuka na ZUŠ v tzv. módu jeden na jednoho, 

takže pokud by nepřišel nějaký totální lockdown, tak od února budou děti prezenčně navštěvovat 

výuku na vybraný nástroj.  Více informací najdete v mailu. 

 

 

 

 

 

 

 

Písnička Pod naším okýnkem: https://www.youtube.com/watch?v=B6omPJodvTA 

Vánoční koledy pro radost a domácí zpívání: 
https://www.youtube.com/watch?v=802aWxTJ6ik&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0
pMKkJw8&index=4 
https://www.youtube.com/watch?v=coyeMDwKvEc&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU
0pMKkJw8&index=5 
https://www.youtube.com/watch?v=5mNEfV7QiCo&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU
0pMKkJw8&index=8 
A pro děti jedna pohádka, protože byly strašně šikovné a plnily úkoly do PHV na 1čku s hvězdičkou  

: https://www.youtube.com/watch?v=6vd1M7jMXvY 

 

Přeříkejte si text, a poté 

zazpívejte s dětmi písničku Pod 

naším okýnkem. Nezapomeňte 

vybarvit Ančičku . 

Nachystejte si červenou, žlutou a zelenou 

pastelku. Správnou barvičkou dopište 

k notám číslicí, na kolik dob trvají: celá 4 

doby, půlová 2 doby, čtvrťová 1 dobu. 

Vezměte pastelky a každé jablíčko 

vybarvěte správnou barvičkou podle 

toho, jakou notu v sobě ukrývá. Např. 

jablíčko s notou půlovou bude žluté. 
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Přikládám koledu a pohádku pro radost:  

https://www.youtube.com/watch?v=802aWxTJ6ik&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0

pMKkJw8&index=4 

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

 

 

 

 

 

Přečti si 

definici a 

barevně ji 

zakroužkuj. 

Dopiš chybějící noty stupnice C dur a 

barevně si zakroužkuj 1., 3., 5. a 8. 

tón. Doplň také všechny názvy not. 

Kontrolu najdeš pod obrázkem. 

Na jednotlivé schůdky napiš 

jména not stupnice C dur . 

Zakroužkuj 1., 3., 5., 8. Tón. 

Zde dopiš názvy všech čtyř 

důležitých tónů stupnice C 

dur a vymaluj Kryšpína. 
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Cvičení 35: 
Rytmus  2.rocnik.mp3

 

(Pokud by zde odkaz nefungoval, naleznete jej i na webu přímo pod pdf zadáním hudební nauky z 

9.12.) 

Co vyšlo v tajence: https://www.youtube.com/watch?v=tA5U87Xvi4o 

Koleda a pohádka pro radost:  

https://www.youtube.com/watch?v=coyeMDwKvEc&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU
0pMKkJw8&index=5 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mVhFzbTs154 

Doplň názvy ze sloupečku do 

jednotlivých bublinek tak, aby ti 

vyšla tajenka. Tu tvoří zvýrazněná 

políčka, a to co ti vyšlo, napiš dolů 

na řádek. Zkus zjistit, co znamená. 

Zakroužkuj si 2/4 a 3/4 takt hned 

za houslovým klíčem a vytleskej 

se mnou. Nad jednotlivé noty 

napiš číslicí, délku jejich trvání. 

Nad noty osminové spojené 

trámcem napiš jejich celkovou 

hodnotu. 
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Písnička Ej lásko, lásko: https://www.youtube.com/watch?v=QqTitLAhefU 

Koleda a pohádka pro radost:  

https://www.youtube.com/watch?v=MeK9_YR1w6Y 

https://www.youtube.com/watch?v=EfJT4iFXNzs 

 

 

 

 

 

 

 

Barevně si podtrhni, 

co znamená 

dynamika. 

Zopakuj si dynamická znaménka a u každého si barevně 

zakroužkuj značku a český název. 

Přečti si text a barevně zaznač crescendo = zesilovat a 

decrescendo = zeslabovat. 

Poslechni si a zazpívej písničku. Podle 

poslechu zjisti, zda má charakter durový 

nebo mollový a napiš zkratkou dur/moll za 

název. A popřemýšlej proč má písnička 

v každém řádku dvě notové osnovy? 
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Hudební hádanka: 
Hudebni hadanka 4.roc..mp3

 

(Pokud by zde odkaz nefungoval, naleznete jej i na webu přímo pod pdf zadáním hudební nauky z 

9.12.) 

Koleda a pohádka pro radost: 

https://www.youtube.com/watch?v=802aWxTJ6ik&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0

pMKkJw8&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=zIGRGIrk4M0 

V odkaze najdeš ukázky, kde 

zazní vždy pět tónů. Pak se 

ozve ještě jeden z této 

pětice. Zakroužkuj, který .  

Zopakuj tempová označení a spoj 

čarou co k sobě patří. 

Nachystej si zelenou a červenou 

pastelku. Zeleně zakroužkuj všechny 

takty, které jsou ve dvoučtvrťovém 

taktu. Zbylé červenou škrtni. 
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Georg Friedrich Händel Mesiáš: https://www.youtube.com/watch?v=usfiAsWR4qU 

Johann Sebastian Bach Vánoční oratorium: https://www.youtube.com/watch?v=gZS2Fg3hbco 

 

Doplň skladatele:  

https://www.youtube.com/watch?v=VAwEBYy9UTQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Pgs_zB6Et2Q 

https://www.youtube.com/watch?v=bs8mX_yOk7U 

 

Missa brevis Sanctus Pavlica a pohádka pro radost: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rm6uoywvbPU 

https://www.youtube.com/watch?v=juH-xDDluZc 

Přečti si text o hudebních 

skladatelích, podtrhni si 

důležité a poslechni ukázky 

dole v odkaze. 

Přečti si, co je 

spojovalo či 

rozdělovalo. 

Dle ukázek, které 

najdeš pod 

obrázkem, doplň 

další barokní 

skladatele. 

https://www.youtube.com/watch?v=usfiAsWR4qU
https://www.youtube.com/watch?v=gZS2Fg3hbco
https://www.youtube.com/watch?v=VAwEBYy9UTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pgs_zB6Et2Q
https://www.youtube.com/watch?v=bs8mX_yOk7U
https://www.youtube.com/watch?v=Rm6uoywvbPU
https://www.youtube.com/watch?v=juH-xDDluZc

