
Vážení rodiče, milé děti, dnešní nauky jsou předprázdninové. Příští týden máme jarní prázdniny, tak 

vám všem přeji, aby vydržel sníh a užili jste si volno. Níže najdete odkazy, videa a nápovědy jak 

vypracovat pracovní listy do hudební nauky. Vše zasílejte opět na mailovou adresu: ondrejkova@zus-

arkmusic.cz. 

Zdraví Alice Ondrejková 

 

PHV, s. 38-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písnička Běžela ovečka: https://www.youtube.com/watch?v=y7lBeQMzdmI 

 

 

 

 

Dnes tu máme opakování not c1, 

d1, e1, f1, které již umíme . 

Vymaluj si ovečku s beránkem, o 

kterých se v písničce zpívá. 

Zazpívej si písničku 

Běžela ovečka. 

Odkaz je dole pod 

obrázkem. 

Nachystej si čtyři barvičky: zelenou, červenou, modrou a 

žlutou. Zelenou zakroužkuj všechny Cecilky, tedy noty c1. 

Červenou zase všechny Danušky = noty d1. Modrou 

barvičku použij na Evičky, tedy e1 a žlutou kroužkuj 

všechny Ferdíky = f1. Kdyby sis náhodou, nepamatoval, 

kde notičky leží, nápovědu najdeš pod obrázkem. 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
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HN 1. ročník, s. 33 

 

 

 

Nápověda – noty: 

 

Nápověda pojmy: staccato = krátce, legato = vázaně, allegro = rychle, moderato = mírně, andante = 

zvolna, krokem 

Kontrola noty: 

 

Zopakujeme si noty a jejich délku. 

Nápovědu najdeš pod obrázkem. Do 

každého taktu doplň správnou notu a 

vše zkontroluj níže . 

Kryšpín je uvězněn v repetici. 

Nad repeticí napiš, co 

v češtině znamená a Kryšpína 

si vymaluj. 

Nachystej si 4 

barvičky a vybarvi 

stejnou barvičkou 

pojmy, co k sobě 

patří. Zda to máš 

správně, zkontroluj 

pod obrázkem dole. 



HN 2. ročník, s. 27 

 

 

 

Písnička  Na tom pražským mostě: https://www.youtube.com/watch?v=Zd1_-GHT-zQ 

Na tom pražským mostě, rozmarýnka roste, žádnej ji tam nezalejvá, ona neporoste. 
Až já tudy půjdu, zalévat ji budu, ona se mi zazelená, já se ženit budu. 
 

Basový klíč a dynamická znaménka: 

 

 

 

Poslechni si a zazpívej písničku Na tom pražským 

mostě. Odkaz i text najdeš dole pod obrázkem. Poté 

si nachystej pastelky a tužku. Dole pod písničkou se 

nacházejí dynamická znaménka a na řádek k nim 

nejdříve dopiš český název, např. staccato = krátce. 

Nápovědu nalezneš pod obrázkem. Až budeš mít u 

všech doplněn český výraz, vezmi pastelky a každý 

výraz podtrhni jinou barvou. Poté stejnou barvou 

zakroužkuj dynamické znaménko, které k výrazu 

patří přímo v notách písničky, např. staccato = 

krátce podtrhnu žlutou a stejnou žlutou zakroužkuji 

tečky pod notami v prvním taktu. 

Zopakujme si basový klíč. Basový klíč využívají např. 

hráči na klavír v levé ruce. Vrací nám noty zpět do 

notové osnovy. Kdybychom psali hluboké noty 

v houslovém klíči, měli bychom za chvíli pod notovou 

osnovou mnoho pomocných linek a špatně by se nám 

četlo, o kterou notu se jedná. V basovém klíčí je to 

znovu pěkně přehledné. Nápovědu najdeš opět níže. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zd1_-GHT-zQ


HN 3. ročník, s. 25 

 

 

 

Křížovka: 
Těžce = grave, souzvuk = akord, smyčcový nástroj = viola, zpěvohra = opera, mužský hlas = tenor, 2x 
zvýšený tón = aisis 
Tajenka: https://www.youtube.com/watch?v=tNxBIMXovdo 

Do skupiny nepatří: 
1. kytara 2. W. A. Mozart  3. a moll  4. akord 5. des   6. moderato 
7. Rusalka   
 

Záludná nota:  

 

Zkus vyluštit křížovku. 

Pokud si nebudeš jistý 

některým z výrazů, najdeš 

je v nápovědě dole pod 

obrázkem. Tam je i odkaz 

na starý francouzský 

tanec ve čtyřčtvrťovém 

taktu, který je ukryt 

v tajence. 

Zkus určit, který z výrazů do řádku 

nepatří a ten škrtni. Zkontrolovat si 

chybné výrazy můžeš dole pod 

obrázkem. 

Zde se musíme vrátit k ligatuře – 

ligatura se značí obloučkem a spojuje 

noty stejné výšky. My potřebujeme 

spojit, tedy vlastně propojit dvě noty 

napříč takty tak, abychom získali čtyři 

doby. Musíme tedy zapsat do 

prvního i druhého taktu notu 

půlovou a ty propojit obloučkem. 

Zahrajeme pak půlovou notu na třetí 

dobu, dále držíme a počítáme třetí-

čtvrtá-první-druhá a pak teprve 

následují noty čtvrťové ve druhém 

taktu. 

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


HN 4. ročník, s. 27 

 

 

Písnička  Na tom pražským mostě ( pozor v nahrávce je předehra ): 

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

Kontrola částí podle číslic v rámečcích nad notovou osnovou:  

1. řádek:  6  3   
2. řádek:  4 1 
3. řádek:  5 2 
 

Písnička Ráda, ráda můj zlatej Honzíčku: https://www.youtube.com/watch?v=6FZesZ2RDPA 

 

 

 

 

 

Poslechni si a zazpívej písničku 

Na tom pražským mostě. 

Odkaz nalezneš dole pod 

obrázkem. Do rámečků nad 

dvojtaktími zapiš číslem, jak 

jdou jednotlivé části po sobě. 

Výsledek zkontroluj pod 

obrázkem. 

Poslechni si písničku Ráda, 

ráda můj zlatej Honzíčku. 

Poté si ji vytleskej s 

nahrávkou. Červenou si 

zakroužkuj ¾ takt za 

houslovým klíčem. Uvědom 

si, že počítáme do tří a zkus 

doplnit chybějící noty. Vše 

najdeš v nahrávce dole pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=WtAKrijIRuA
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Poslech: 

Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: 

https://www.youtube.com/watch?v=7cb1QmTkOAI&list=RD7cb1QmTkOAI&start_radio=1&t=0 

Ludwig van Beethoven Symfonie č. 7: https://www.youtube.com/watch?v=vCHREyE5GzQ 

Kdo ví – odpoví: 

Vila, kde pobýval v Praze Mozart: https://www.youtube.com/watch?v=wOGV5S-6Rzo 

Spočítej, kolika let se Mozart dožil: https://www.youtube.com/watch?v=_-gyNPeYhYc 
Přestože je krátká ukázka v angličtině, zcela jistě hned v úvodu zjistíš, kdy se Mozart narodil a kdy 
zemřel. Pokud jsi šikovný, můžeš si u videa na youtubu zapnout české titulky. 
 

Mozartova serenáda: https://www.youtube.com/watch?v=8VjWXFZJchk 

Beethovenova 5. symfonie: https://www.youtube.com/watch?v=uIBZLPkKig8 

A jeden Mozartovský bonus na závěr Turecký pochod: https://www.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-

c3o 

 

Pročti si pozorně text o W. A. 

Mozartovi a L.van Beethovenovi. Oba 

skladatelé měli vazby na české země. 

V textu si podtrhni vše důležité.  

Odpovědi na 

jednotlivé otázky 

nalezneš v nápovědě 

dole pod obrázkem.  

Pod obrázkem nalezneš 

odkaz na poslech. 
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