
Vážení rodiče, milé děti, níže naleznete všechny materiály k vyplnění pracovních listů. Mimoto také 

pod svými úkoly z nauk a PHV můžete kliknout na odkaz s jarními písničkami a velikonoční pohádkou. 

Všem přeji krásné sváteční dny velikonoční. 

Zdraví Alice Ondrejková 

PHV, s. 48 - 49 

 

 

 

 

 

Opiš noty: c1 zelenou, d1 červenou, e1 modrou, f1 žlutou a pastelkou. g1 fialovou 

 

 

 

 

 

Jaro, jaro už je tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0p

MKkJw8&index=13 

Jaro, jaro už je tu, sníh se mění na sněženky, slunce sype z peněženky na zem plno zlatých dukátů. 
Jato, jaro, zima už je pryč, včela ťuká na poupata, vlaštovička od hor chvátá, v zobáčku nám nese 
petrklíč. 
 

Malý prázdninový bonus: https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A 

Dnes si opět zopakujeme noty, které už známe: c1, 

d1, e1, f1, . Vezmi si pastelky podle návodu pod g1

obrázkem a zkus opsat noty do prázdných taktíků. 

A seznámíme se s tím, co 

znamená pomlka. Pomlka je 

ticho v hudbě. V notové 

osnově je zapsána ve chvíli, 

kdy nemáme zpívat ani hrát. 

Najdi všechny zvířátka na 

obrázku a vybarvi je . 

https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A


HN 1. ročník, s. 39 

 

 

 

 

 

D dur opakování: 
fis = křížek, který mění notu f na fis 
  cis = #, který mění notu c na cis 

 

Tóny:         d1           e1   fis1     g1          a1           h1  cis2   d2 

 

Písnička, jejíž název dopiš, pod notičky co se drží za ruce na stránce vpravo: 

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

 

Malý prázdninový bonus: https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A 

 

 

 

Dnes se seznámíme se dvěma pojmy: stupnice a tónina. 

Stupnice=stupňovitá řada osmi tónů jdoucích za sebou. Tónina= 

využívá tónů stupnice, které jsou uspořádány třeba jako písnička. 

Zopakujme si stupnici D dur, která má 

dva křížky – fis a cis. Protože oba křížky 

již za houslovým klíčem máme, dopiš jen 

noty d1, e1, fis1, g1, a1, h1, cis2, d2. 

Pod 

jednotlivé 

notičky 

napiš tóny 

D dur, 

nápověda 

niže. 

Aby si písničku poznal, 

klikni na odkaz pod 

obrázkem. 

Barevně si zakroužkuj 

slovo stupnice i tónina. 

Pro každé z nich vyber 

jinou barvu. 

https://www.youtube.com/watch?v=LtnZmBGpclM
https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A


 

HN 2. ročník, s. 36 

 

 

 

Video stupnice durové s béčky: https://www.youtube.com/watch?v=NqFjasb33q4 

Zopakujme si béčka: hes (bé), es, as, des, ges, ces, fes 

hes neboli bé= první béčko v pořadí, všechny noty h mění na bé 

 

Tóny:    f1          g1    a1          hes1(bé)     c2  d2       e2               f2 

Malý prázdninový bonus: https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A 

Název stupnice poznáš podle první noty a 

předznamenání. Je to f1a za houslovým klíčem 

máme jedno b. Jedná se tedy o stupnici F dur. 

Do notové osnovy dopiš chybějící 

noty ze stupnice F dur, nápovědu 

najdeš pod obrázkem. Poté 

zakroužkuj 1.,3.,5.tón = f1-a1-c2 a 

zapiš na konci notové osnovy na 

vyhrazené místo. Stříškou ˄ označ 

půltóny = nejmenší vzdálenosti mezi 

dvěma tóny, tj. mezi 3. a 4. a 7. a 8. 

tónem. 

Zopakuj si béčka: bé, es, as, 

des, ges, ces, fes. Pozorně si 

prohlédni durové stupnice 

do 4 b. Zakroužkuj si jejich 

předznamenání. Do notové 

osnovy níže, dopiš správný 

počet béček podle předlohy. 

Zde zapiš správný počet 

béček, který každé ze 

stupnic patří. Dobře 

si prohlédni, do které 

mezírky a na kterou 

linku béčka patří. 

https://www.youtube.com/watch?v=NqFjasb33q4
https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A


 

HN 3. ročník, s. 34 - 35 

 

 

 

 

 

 

 

První propojovačka v sobě skrývá jméno našeho známého skladatele: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZV64aT_5QTQ 
Když propojíš políčka, vyjde ti, že: Bedřich Smetana měl sedmnáct sourozenců.  
 
Křížovka nápověda: 1) nátrubek, 2) ritardando, 3)moderato, 4) smyčec, 5) taktovka, 6) violoncello, 7) 
dominanta 
Tajenka: baryton  
Poslechni ukázku našeho známého barytonisty: https://www.youtube.com/watch?v=Tw1RXFozzJQ 
 
Hudební testík správné odpovědi:1) b, 2) a, 3) c, 4) b, 5) c, 6) c, 7) a, 8) b, 9) c, 10) b  
 
Skladatele, jehož jméno se skrývalo v notách, uvidíš i v krátkém videu: 
https://www.youtube.com/watch?v=9ep9wONkU2c 
 
Malý prázdninový bonus: https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A 
 
 
 

Propoj všechna políčka a 

vyjde ti věta týkající se 

jednoho našeho známého 

skladatele. 

Zopakuj si v testíku 

vědomosti. Zkus 

zakroužkovat správné 

odpovědi. Výsledek 

najdeš dole pod 

obrázkem. 

Pokud napíšeš na linku všechna 

jména noty, vyjde ti jméno 

známého skladatele. Jako 

pomůcka ti může sloužit, že 

první nota může mít dva názvy: 

hes neboli b . Hes prvním 

písmenem není. Nápověda je 

v odkaze pod obrázkem. 
Vyplň všechna políčka 

křížovky. Ve 

zvýrazněných ti vyjde 

tajenka, tu napiš na 

řádek. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZV64aT_5QTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tw1RXFozzJQ
https://www.youtube.com/watch?v=9ep9wONkU2c
https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A


HN 4. ročník, s. 34 - 35 

 

 

 

 

 

 

Národní divadlo: https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo 

https://www.youtube.com/watch?v=cBkg6XxjDzk 

Rudolfinum: https://www.youtube.com/watch?v=uIil9N20N-w 

https://www.youtube.com/watch?v=Eyy7wH63IL8 

Pražské jaro: https://www.youtube.com/watch?v=LupjqFT8xG4 

https://www.youtube.com/watch?v=76R0N2GN6Jo 

Malý prázdninový bonus: https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A 

 

 

Pozorně si přečti text o třech našich významných hudebních 

institucích: Národním divadle, Rudolfinu a České filharmonii. 

A v závěru se nachází odstavec o festivalu Pražské jaro. 

Podtrhni si nejdůležitější informace. 

V odkaze si poslechni 

hudební ukázky. 

https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo
https://www.youtube.com/watch?v=cBkg6XxjDzk
https://www.youtube.com/watch?v=uIil9N20N-w
https://www.youtube.com/watch?v=Eyy7wH63IL8
https://www.youtube.com/watch?v=LupjqFT8xG4
https://www.youtube.com/watch?v=76R0N2GN6Jo
https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A


 

HN 5. ročník, s. 38 - 39 

 

 

 

 

Rychlý testík odpovědi: 1) b, 2) c, 3) b, 4) a 

 

Významní dirigenti: https://www.youtube.com/watch?v=cduGDOCHXTg 

1. partitura: https://www.youtube.com/watch?v=oLWpgWuUaU4 

2. Jména šéfdirigentů nalezneš na stránkách České filharmonie: https://www.ceskafilharmonie.cz/o-

nas/historie/ 

3. https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_dirigent%C5%AF 

 

Spirituál: https://www.youtube.com/watch?v=iTZOMb_A1dg 

 

Malý prázdninový bonus: https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A 

 

 

Zkus nalézt 

správnou 

odpověd´ a 

tu pak 

zakroužkuj. 

Podtrhni si nejdůležitější fakta o práci 

dirigenta. Poté zkus doplnit jména 

dirigentů i název knihy, kterou používají při 

studiu skladeb i koncertních vystoupeních. 

Nápovědu najdeš pod obrázkem. 

Poslechni si spirituál 

a pak si jej zkus i 

zazpívat. 

https://www.youtube.com/watch?v=cduGDOCHXTg
https://www.youtube.com/watch?v=oLWpgWuUaU4
https://www.ceskafilharmonie.cz/o-nas/historie/
https://www.ceskafilharmonie.cz/o-nas/historie/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_dirigent%C5%AF
https://www.youtube.com/watch?v=iTZOMb_A1dg
https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A

