
Vážení rodiče a milí žáci, zde najdete návody, instrukce, odkazy a videa k vypracování pracovních listů 

hudební nauky a PHV. Vyplněné listy naskenujte nebo vyfoťte, a poté zasílejte na mailovou adresu: 

ondrejkova@zus-arkmusc.cz . 

Zdraví Alice Ondrejkova 

PHV, s. 46 - 47 

 

 

 

 

 

 

 

Najdi a vybarvi noty pomůcka: 

 

 

 

 

Na tý louce zelený: https://www.youtube.com/watch?v=Jk1c6T81Uks 

Na tý louce zelený, pasou se tam jeleni, pase je tam Mysliveček v kamizolce zelený. 
Počkej na mě má milá, zastřelím ti jelena, aby se ti zalíbila kamizolka zelená. 
Počkej na mě mé srdce, zastřelím ti zajíce, aby se ti zalíbila myslivecká čepice. 
 

Video k pracovnímu listu: www.uschovna.cz/zasilka/JOD72MJHC876VJTV-J2W 

 

 

 

Přečtěte si básničku a 

vymalujte srnečku, 

sluníčko a jahůdku. Zopakujeme si noty c1, d1, e1, f1, g1. 

Připravte si zelenou, modrou, červenou, 

žlutou a fialovou pastelku. 

Zelenou zakroužkujte všechny noty c1, 

červenou všechny noty d1, modrou 

všechny noty e1, žlutou všechny f1 a 

fialovou všechny g1. 

Zazpívejte si písničku Na tý 

louce zelený, odkaz najdete 

dole pod obrázkem. 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusc.cz
https://www.youtube.com/watch?v=Jk1c6T81Uks
http://www.uschovna.cz/zasilka/JOD72MJHC876VJTV-J2W


HN 1. ročník, s. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fis     Cis 

 

Tóny:       d1         e1  fis1    g1         a1   h1 cis2   d2  

 

 

 

Trojzvuk:              d1-fis1-a1                
 

 

 

 

Máme tu další stupnici s křížky. Je to 

stupnice D dur, začíná tónem d1 a končí 

tónem d2. Má dva křížky fis a cis. 

Zakroužkuj si to barevně pod Kryšpínem. 

Trojzvuk, 

tedy tóny d1, 

fis1, a1 zapiš 

zde do 

notové 

osnovy. 

Za houslovým klíčem nad jednotlivé křížky napiš 

jejich jména fis a cis. Dopiš chybějící noty a jejich 

jména. Poté zakroužkuj křížek fis modrou a stejnou 

barvou označ notu, ke které patří. Červeně 

zakroužkuj křížek cis, stejně tak notu, k níž náleží. 

Doplň půltóny ˄ mezi 3. a 4. a 7. a 8. tónem. Vše 

zkontroluj pod obrázkem. 

Zakroužkuj všechny tóny 

stupnice D dur = d1, e1, fis1, g1, 

a1, h1, cis2, d2, zeleně vyznač 

1.,3.,5.tón = trojzvuk. 



 

HN 2. ročník, s. 34 - 35 

 

 

 

 

 

 

Sekunda nápověda:  Najdete ji na prvním řádku ve 4. a 5. taktu. Na druhém řádku ve 2. a 4. taktu. 

Označení tempa nápověda: allegro = rychle, moderato = mírně, adagio = pomalu, ritardando = 

zpomalovat. 

Basový klíč neboli se nazývá podle . oužíváme ho pro hluboké tóny. Díky němu se f klíč noty malé f P

noty opět dostanou do notové osnovy a nemusíme tak kreslit množství pomocných linek pod 

notovou osnovou. 

  

Písnička Rostó, rostó: https://www.youtube.com/watch?v=NQ0ixSSoCzY 

Rytmická cvičení: www.uschovna.cz/zasilka/JOS8659SSDXA6GGU-C4U 

 

 

 

Máme zde druhý interval sekundu= dva sousední tóny. 

Barevně si podtrhni, co znamená sekunda a stejnou 

barvičkou zakroužkuj všechny tóny, v notových osnovách, 

které leží hned vedle sebe, např. c-d nebo a-h atd. 

Zopakujme 

si tempová 

označení, 

nápovědu 

najdeš pod 

obrázkem. 

Zopakujme si basový klíč (pod obrázkem) a noty 

malé oktávy od c po c1. Doplň názvy jednotlivých 

not stupnice C dur c, d, e, f, g, a, h. 

Zazpívej si písničku, odkaz najdeš dole pod 

obrázkem. Červeně zakroužkuj interval primy=dva 

stejné tóny např. v druhém řádku první dvě noty a1 

- a1. Modře sekundu= dva sousední tóny, např. 

v prvním taktu písničky první dvě noty d1 - e1. 

Vytleskej si rytmus. Odkaz 

najdeš jako vždy dole pod 

obrázkem . 

https://www.youtube.com/watch?v=NQ0ixSSoCzY
http://www.uschovna.cz/zasilka/JOS8659SSDXA6GGU-C4U


 

HN 3. ročník, s. 32 - 33 

 

 

 

 

 

 

 

Nápověda s. 32: 1)fagot, 2) tuba, 3) hoboj, 4)činely, 5) pikola, 6) buben, 7) viola, 8) triangl, 9) klarinet, 

10) trubka, 11) housle, 12) kontrabas, 13) flétna 

Tajenka: https://www.youtube.com/watch?v=Vakil-3EqQY 

 

Nápověda s. 33: 1) tempo, 2) pedál, 3) trio, 4) tenor, 5) ladič, 6) píseň, 7) opera, 8) ais, 9) polka, 10) 

trámec, 11) koruna 

Tajenka: https://www.youtube.com/watch?v=HVach8BsJSM 

 

 

 

 

Máme tu opakování hudebních nástrojů. 

Doplň obě křížovky, nápovědu k nim 

nalezneš dole pod obrázkem.   

Z předchozí 

doplňovačky 

použij všechny 

pojmy a zaškrtej 

je v osmisměrce.  

Tajenku najdeš ve 

vyznačených políčcích. 

Odkaz na poslech je 

dole pod obrázkem. 

Tajenka představuje jeden 

maďarský tanec. Odkaz na 

poslech najdeš pod obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vakil-3EqQY
https://www.youtube.com/watch?v=HVach8BsJSM


 

HN 4. ročník, s. 32 - 33 

 

 

 

 

 

Cibulenka: https://www.youtube.com/watch?v=PW4DvYh7fqg 

  

Rytmická hádanka: www.uschovna.cz/zasilka/JONKDFXKN82GJN2L-8FU 

Vyletěla holubička: https://www.youtube.com/watch?v=-6lVEjTfcZY 

Rytmická cvičení: www.uschovna.cz/zasilka/JOE6JBGV384M54NY-5E9 

 

 

Poslechni si a zazpívej písničku 

Cibulenka. Protože je podle sluchu 

obtížné zapsat písničku, máš 

nápovědu dole pod obrázkem. 

Poslechni si 

v odkaze pod 

obrázkem 

rytmickou 

hádanku a 

doplň 

správné 

rytmické 

modely do 

jednotlivých 

taktů. 

Pozorně si přečti definice tóniny 

a tónorodu a barevně si je odliš. 

Zapívej si písničku, odkaz 

najdeš pod obrázkem.  Barevně 

zakroužkuj tóny stupnice C dur, 

kterou nalezneš v písničce. 

Vytleskejme 

společně 

rytmus, 

odkaz najdeš 

dole pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=PW4DvYh7fqg
http://www.uschovna.cz/zasilka/JONKDFXKN82GJN2L-8FU
https://www.youtube.com/watch?v=-6lVEjTfcZY
http://www.uschovna.cz/zasilka/JOE6JBGV384M54NY-5E9


HN 5. ročník, s. 35 - 37 

 

 

 

Označení přednesu: použij slovníček pojmů. 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_hudebn%C3%ADch_pojm%C5%AF#L 
Najdi a doplň na řádky, co znamená dolce, marcato, cantabile, leggiero, comodo, espressivo. 
 
Rytmické cvičení: www.uschovna.cz/zasilka/JOY49II2XMETDNES-226 
 
Označení přednesu: vyber si nějaké, a najdi na youtube, název skladby napiš na řádky. 
 Např. našla jsem con moto - https://www.youtube.com/watch?v=EQIVWhKhwPA 
Ludwig van Beethoven 5. symfonie 2. věta Andante con moto 
 
 
 

 

Podle nápovědy 

dole doplň české 

výrazy pro přednes. 

Pozorně si přečti a 

podtrhni v textu všechny 

důležité informace a 

značky v notách. 

Vytleskejme si 

společně rytmická 

cvičení, odkaz nalezneš 

dole pod obrázkem. 

Podtrhni si 

barevně 

všechny 

označení 

přednesu 

a najdi dvě 

skladby 

s tímto 

označením 

a zapiš 

jejich 

název dole 

na řádky. 

Nápověda 

dole pod 

obrázkem 

. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_hudebn%C3%ADch_pojm%C5%AF#L
http://www.uschovna.cz/zasilka/JOY49II2XMETDNES-226
https://www.youtube.com/watch?v=EQIVWhKhwPA

