
Vážení rodiče, milí žáci, opět zde naleznete vše potřebné pro vypracování pracovních listů do hudební 

nauky. Hotové listy odesílejte vyfocené nebo naskenované na mailovou adresu: ondrejkova@zus-

arkmusic.cz.  

Zdraví Alice Ondrejková 

PHV, s. 36-37 

 

 

 

 

 

 

 

Nota f1: 

 

   

Zazpívejte si písničku Přilákejte gorilu: https://www.youtube.com/watch?v=0y8weDleK-U 

Přilákejte gorilu, na kuřátko na grilu,  
Kuře dobře upečte a pak rychle,  
a pak rychle, a pak rychle utečte. 
 

Poslechni si ukázku hry na nástroj z obrázku: https://www.youtube.com/watch?v=sYWjisIQ4c8 

 

Video k notě f1 a pracovnímu sešitu: www.uschovna.cz/zasilka/HZK8JK4BI4MCCJGB-7C6 

 

 

A máme tu další 

notičku. Je čtvrtá 

v pořadí a jmenuje 

se Ferda. 

Přečtěte 

si básničku o 

kocourovi Ferdovi 

a zakroužkujte 

barevně notu f1. 

Do první mezírky, kam patří, 

vepiš noty f1 půlové, které 

mají prázdné bříško a 

nožičku. Každou udělej jinak 

barevnou, ať je máš veselé. 

Do této notové osnovy 

vepiš barevně, každou 

jinak, noty f1 čtvrťové a 

pěkně jim vybarvi bříško. 

Vybarvi si děti, jak hrají 

na harmoniku a dole 

pod obrázkem si 

poslechni její zvuk. 

Nezapomeň vybarvit kocoura Ferdu a 

myšku, která ukryla notu f1 před 

naším kocourkem do první mezírky. 

Notu si barevně obtáhni. 
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HN 1. ročník, s. 32 

 

  

 

Nápověda jak vyměnit dráčka a mráček za notu čtvrťovou (1 doba) a půlovou (2 doby): 

 

 

Zazpívej si písničku Kampak běžíš ježku: 

https://www.youtube.com/watch?v=kUsQZeXLcZA&list=RDkUsQZeXLcZA&start_radio=1&t=0 

Kampak běžíš ježku? Běžím, běžím k jezu.  
Já mám koloběžku, rád tě kousek svezu. 
 
 

 

 

Přečti si říkanku a zkus si ji 

vytleskat. Poté nad každého 

dráčka napiš notu čtvrťovou a 

nad mráček půlovou. Vzor 

pod obrázkem. 

Když se dobře podíváš, máš v prvním 

taktu 3 dráčky = 3 noty čtvrťové. Je 

tedy jasné, že počítáme do 3. Napiš na 

začátek osnovy houslový klíč a ¾ takt, 

a poté přepiš noty tak, jak sis je 

naznačil nad obrázky. Pozor ať máš 

v každém taktu správný počet notiček. 

A nezapomeň vybarvit draka. 

https://www.youtube.com/watch?v=kUsQZeXLcZA&list=RDkUsQZeXLcZA&start_radio=1&t=0


HN 2. ročník, s. 26 

 

Zkontroluj si, zda jsi postupoval správně: 

   

Zazpívej si písničku Když jde malý bobr spát: https://www.youtube.com/watch?v=_7SvjzuB-MM 

Nachystej si zelenou a červenou 

pastelku. Pořádně si prohlédni noty i 

jejich délku. Ty, které jsou správně, 

zakroužkuj zelenou. Ty, které jsou 

špatně, červenou škrtni.  

Zopakujme si durové stupnice do 4 #. 

C=0, G=1, D=2, A=3, E=4. Dopiš do 

jednotlivých taktů pod název stupnice 

správný počet křížků. Dbej na jejich 

přesné umístění v notové osnově. 

Stupnice A dur má 3 #: fis, cis, gis. Zapiš 

je hned za houslový klíč. Poté vepiš do 

notové osnovy 8 not od a1 po a2. 

Půltóny označ stříškou ˄ a nacházejí se 

mezi 3. a 4. a 7. a 8. tónem. Zeleně 

zakroužkuj 1., 3., 5. tón = a1 - cis2 - e2, 

které tvoří akord a zapiš je, kam patří 

na konec notové osnovy. 

Vezmi červenou pastelku a škrtni 

všechny takty, které nepočítáme do 

tří. Pokud si nejsi jistý, napiš nad 

noty číslicí jejich hodnoty, ať se ti to 

lépe počítá. Nápovědu najdeš 

v pracovním sešitě a v předešlých 

naukách. Vše můžeš zkontrolovat 

pod obrázkem . 

https://www.youtube.com/watch?v=_7SvjzuB-MM


HN 3. ročník, s. 24 

 

 

Zkontroluj stupnici cis moll harmonickou i melodickou, nezapomeň doplnit v pracovním sešitě akord: 

 
Cvičení 53 opakování:  
Stupnice: # - fis, cis, gis, dis, ais, eis, his 
Durové do 7#: C=0, G=1, D=2, A=3, E=4, H=5, Fis=6, Cis=7 
Mollové do 4# a=0, e=1, h=2, fis=3, cis=4 a dělíme je: aiolská – nezvyšujeme nic, harmonická 
zvyšujeme 7 stupeň↑ i ↓, melodická zvyšujeme 6.a7.stupeň pouze ↑. 
Kvintakord: Tvoří 1., 3., 5. tón ve stupnici. V C dur c – e – g, v E dur e – gis – h. 
Intervaly: Prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva. 
Dynamika: ff – velmi silně, f – silně, mf – středně silně, mp – středně slabě, p – slabě, pp – velmi 
slabě, crescendo = zesilovat, decrescendo = zeslabovat. 
  
 

Stupnice cis moll má 4#  (fis, cis, gis, 

dis)v předznamenání. Křížky zakresli za 

houslový klíč. Poté napiš 8 not od tónu 

cis1 po cis2. Nezapomeň dopsat # před 

7 notu, protože se jedná o moll 

harmonickou a notu červeně 

zakroužkuj. Na konci notové osnovy 

doplň akord. Ten tvoří 1., 3., 5. tón . 

Za houslový klíč zapiš 

předznamenání. A protože se jedná 

o moll melodickou, tak doplň před 6. 

a 7. tón ve směru nahoru #. Dolů 

naopak odrážky, protože se to ruší. 

Nezapomeň doplnit opět i akord. 

Vše zkontroluj dole pod obrázkem. 

Zkus zodpovědět na otázky z těchto 

okruhů, případně si odpovědi vepiš 

do pracovního listu a zkontroluj si 

správnost dole pod obrázkem . 
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Správné odpovědi: 1b), 2c), 3c), 4b), 5a), 6c), 7b),  8a), 9c), 10a) 

 

 

 

 

 

Vyzkoušej si své znalosti a správně vyber 

jednu ze tří variant v našem hudebním 

testíku. Vybranou odpověď zakroužkuj. 

Zda jsi odpověděl správně, zkontroluj 

dole pod obrázkem nebo na straně 70 

v pracovním sešitě. 
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Kdo ví – odpoví: 
1) https://www.youtube.com/watch?v=DMP2nA0tCoE – tato symfonie v češtině nese název po 
domácím zvířeti, které je nakresleno na obrázku . 
2) https://www.youtube.com/watch?v=gAmw8ATln68 – tato symfonie má v názvu jednu z planet 
naší sluneční soustavy 
3) https://www.youtube.com/watch?v=kCI5altL1yM – tato symfonie je 6 v pořadí a má podtitul 
pastorální 
 
Čeští skladatelé období klasicismu: 
https://www.youtube.com/watch?v=p8PSmLNDj_Q&list=PLGISbT8Kt0JteIUOu7r4pGJrHeIXwKuin 
https://www.youtube.com/watch?v=JoZNdOUG-vw – tento český autor je tvůrcem melodramu  
 
Franz Joseph Haydn poslech:  
1) Symfonie s úderem kotlů: https://www.youtube.com/watch?v=p_ftrysaMHU 
2) Opera Armida: https://www.youtube.com/watch?v=6V_kOfCIgh4 
3) Skřivánčí kvartet: https://www.youtube.com/watch?v=HC55asQq_Q0 
 
 

Poslechni si 3 ukázky, 

odkazy najdeš dole 

pod obrázkem a zapiš 

na řádky autora i dílo. 

Poslechni si ukázky a 

dopiš jména českých 

skladatelů období 

klasicismu. 

Přečti si text a podtrhni 

s barevně nejdůležitější 

informace o díle a životě 

Josepha Haydna. 

Poslechni si ukázky z jeho 

tvorby, odkazy najdeš 

dole pod obrázkem. 
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