
Vážení rodiče a žáci, přestože se v tomto týdnu jedná o možnostech výuky na SZUŠ, hudební nauka i 

PHV zůstává dále v distanční formě, neboť patří mezi tzv. hromadnou výuku. Níže tedy najdete 

návody, poslechy, rytmická cvičení a odkazy vážící se k učivu v pracovním sešitě HN a PHV. Vyplněné 

pracovní listy i nadále zasílejte na mailovou adresu ondrejkova@zus-arkmusic.cz .  

Zdraví Alice Ondrejková 

 

PHV, s. 21-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milé děti, dnes máme před sebou další pokračování příhod naší lišky Bystroušky. Přišlo jaro a liška se 

seznámí s lišákem. Je to fešák a oba se do sebe zamilují a nakonec bude velká a slavná liščí svatba. 

Pohodlně se usaďte a poproste rodiče, aby vám pustili pokračování od 27:40 minuty po 37:20 

minutu.  

 

 

 

 

 

S dětmi si přečtěte a 

přeříkejte básničku o 

vlaštovičkách a 

vybarvěte pejska, 

kterému štěbetání 

mláďátek nedělá moc 

dobře  

Obtáhni si 

notu 

čtvrťovou 

všemi 

barvičkami, 

které najdeš 

v pouzdře. 

Zopakujme si, že nota čtvrťová 

má vyplněnou hlavičku a 

nožičku. Zkus si takovou notu 

nakreslit na papír, který drží 

sluníčko. 

Každou notu čtvrťovou si obtáhni jinou 

barvičkou. A nad každou notu napiš číslo 

1, protože se počítá na jednu dobu. 

I zde si obtáhni noty 

čtvrťové barvičkami a 

napiš nad ně jedničku. 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
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Pomůcka, aby si správně zakroužkoval noty nahoře ve cvičení.  

 

Zkrátíme si čekání na první sníh poslechem písničky Padá snížek: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bh9EYUfDoBM&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU

0pMKkJw8&index=9 

Dnes se seznámíme s notami, které se 

nacházejí dole pod c1. První tři noty tzv. 

malé oktávy jsou h, a, g.  Vybarvi si 

Kryšpína a každou z not si zakroužkuj 

jinou barvičkou. 

Pozorně přečti a 

zakroužkuj si barevnou 

pastelkou, že noty v malé 

oktávě značíme malým 

písmenem. 

Spoj noty s jejich názvy. Postupuj od 

těch, které znáš, tj. c1 a e1 a pak se 

dobře podívej na to, kde leží pro nás 

nové noty h, a, g. Poté je správně spoj 

čarou s jejich názvem. 

Vezmi si červenou pastelku a zakroužkuj ty noty, které 

jsou správně. Kromě toho, zda leží v příslušné mezírce 

nebo na správné lince, kontroluj i to, jakou délku nota 

má. Zda se jedná o notu celou na 4 doby, či notu půlovou 

na 2 doby nebo notu čtvrťovou na 1 dobu. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bh9EYUfDoBM&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Bh9EYUfDoBM&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=9
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Poslechni si a zazpívej písničku Vyletěla holubička: https://www.youtube.com/watch?v=rR7Zf5xd-T0 

 

 

 

 

Po stupnici C dur, která nemá žádné 

předznamenání a stupnici G dur s 1 # - fis, 

tu máme další stupnici D dur. Má 2 # - fis a 

cis. Začíná notou d1. Akord tvoří tóny d1- 

fis1- a1. Půltóny značíme stříškou Ʌ a v D 

dur jsou mezi 3. – 4. a 7. – 8. tónem.  

Zapiš správně 

oba křížky, 

pokud si 

nebudeš jistý, 

podívej se za 

houslový klíč ve 

cvičení 25. Pod 

jednotlivé noty 

napiš jejich 

jména: d1-e1-

fis1-g1-a1-h1-

cis2-d2. Obě 

noty, pro které 

platí křížky fis a 

cis zakroužkuj.  

Nad půltóny 

napiš Ʌ, tu která 

je špatně škrtni 

. A oprav tóny 

akordu do 

správného tvaru. 

A jména not, 

které tvoří 

akord, dopiš na 

řádek pod 

notovou osnovu. 

Poslechni si a 

zazpívej 

písničku 

Vyletěla 

holubička. 

Zkontroluj 

všechny noty 

a najdi čtyři, 

které jsou 

špatně 

pojmenované. 

Oprav jejich 

názvy.  

Zeleně si 

zakroužkuj oba 

křížky za 

houslovým klíčem 

a stejnou barvou 

zakroužkuj také 

noty, pro které 

platí. Modře 

zakroužkuj 

repetici a červeně 

prima a sekunda 

voltu, tj. první a 

druhé opakování. 

https://www.youtube.com/watch?v=rR7Zf5xd-T0
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Poslechni si a zazpívej písničku Když jsem husy pásala a doplň chybějící noty ve cvičení 33: 

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

Zkontroluj, zda máš písničku správně.  

 

Zopakujme si mollové stupnice. Máme 3 

druhy: Aiolská bez zvýšených tónů. 

Harmonická zvyšuje 7. stupeň↑ i ↓, 

melodická 6. a 7. stupeň pouze ↑. 

Barevně si podtrhni mollové stupnice do 4 

křížků. Každou zvýrazni jinou barvou, aby se ti 

lépe pamatovala. Nezapomeň na a moll, která 

stejně jako C dur nemá ani křížky ani béčka. 

Poslechni si a zazpívej písničku. Odkaz 

najdeš dole pod obrázkem. Poté zkus 

dopsat noty do druhého taktu. Třetí, pátý a 

sedmý takt jsou stejné jako první, tak je jen 

opiš . Čtvrtý má stejný rytmický model 

jako druhý, ale na tónu d1. V šestém a 

sedmém taktu doplň jen stejnou notu 

čtvrťovou . Zda jsi noty doplnil správně, 

zkontroluj pod obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=gLGIpgy5Uko
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Zkontroluj, zda jsi noty i posuvky doplnil správně. 

 

Barevně si zakroužkuj jednotlivé 

mollové stupnice a zopakuj si 

křížky: fis, cis, gis, dis, ais, eis his. 

Měl bys je již ovládat zpaměti. 

Nejdříve doplň číslicí počet křížku 

u příslušné moll stupnice. Poté 

zapiš křížky do notové osnovy 

pod tím. Zda máš všechny křížky 

správně na svých místech, 

zkontroluj na straně 4, kde se 

nacházejí durové stupnice se 

stejným počtem křížků. 

Stupnice e moll má 1 # - fis 

v předznamenání. Doplň křížek za 

houslový klíč na 5. linku a zakroužkuj 

notu fis, pro kterou platí. V moll 

harmonické zvyšujeme 7. stupeň 

nahoru i dolu, doplň tedy křížky i před 

sedmou notu na první notové osnově 

a druhou na druhé notové osnově. 

Zvýšením se tak z noty d2 stane dis2. 

Do obou prázdných notových osnov dopiš houslový klíč a křížek#    

fis na 5. linku. Doplň noty od e1 po e2, stejně jako u harmonické 

moll o řádek výš. Aby si získal moll melodickou, je nutné ještě 

doplnit # před 6. a 7. stupeň ve směru nahoru tak, aby se z noty c2 a 

d2 staly noty cis2 a dis2. Ale ve směru dolů doplň před tytéž noty 

odrážku, aby se platnost křížků zrušila. Zda máš stupnici správně, 

zkontroluj dole pod obrázkem.  
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Barokní hudba světská  Antonio Vivaldi – La Folia : https://www.youtube.com/watch?v=i4qePY2Wdss 

Barokní hudba duchovní Johann Sebastian Bach – Vánoční oratorium: 

https://www.youtube.com/watch?v=wQj-47SbhsE 

 

 

 

 

 

Přečti si pozorně text o barokní hudbě. Ve kterém 

století se baroko odehrávalo, jaké nástroje se 

používaly, jakou funkci ve společnosti měli 

hudebníci, a jaké byly hlavní rysy barokní hudby. 

Podtrhni si barevně vše důležité.  

Poslechni si ukázky barokní hudby 

světské i duchovní. Odkazy najdeš dole 

pod obrázkem. Pozorně poslouchej, zda 

tam uslyšíš i některý z nástrojů, o kterých 

se mluví v textu . 

Zjisti na internetu, kdy 

byl vynalezen 

metronom. 

https://www.youtube.com/watch?v=i4qePY2Wdss
https://www.youtube.com/watch?v=wQj-47SbhsE

