
Vážení rodiče, milí žáci, máme tu první po-velikonoční nauky. Níže najdete opět návody, pomůcky, 

videa a odkazy k vyplnění pracovních listů do hudební nauky i PHV. Vše zasílejte jako obvykle na 

mailovou adresu: ondrejkova@zus-arkmusic.cz a já se budu těšit na pracovní listy od dětí.  

Pěkný týden Alice Ondrejková 

 

PHV, s. 50 - 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foukej, foukej větříčku: https://www.youtube.com/watch?v=Z4uuoMXNlxc 
https://www.youtube.com/watch?v=J2AFE1l3Duk 
 
Video pomlky: www.uschovna.cz/zasilka/KBHBGWDWGBY9G3EC-YG6 
Noty a k nim patřící pomlky: 
Stejně jako noty i pomlky mají různou délku. Pomlka celá stejně jako nota celá trvá na 4 doby, 
pomlka půlová stejně jako nota půlová trvá na dvě doby, a pomlka čtvrťová stejně jako nota čtvrťová 
trvá na jednu dobu. 
 

 

Přečtěte si a přeříkejte 

básničku a můžete si ji 

zazpívat jako písničku. Odkaz 

najdete pod obrázkem.   

Nachystejte si zelenou pastelku a 

zakroužkujte všechny Cecilky 

noty c1. A stejnou barvou vybarvi 

hruštičku. 

S pomlkou jsme se již seznámili v minulém 

týdnu. Je to ticho v hudbě. To znamená, že 

nezpíváme ani nehrajeme. Máme několik 

druhů pomlk, stejně jako notiček. Přehlednou 

tabulku najdete pod obrázkem. 

Nachystejte si červenou, žlutou a zelenou barvičku. Na 

obrázku máme šest hruštiček. V každé z nich naleznete 

jednu pomlku. Červeně vymalujte ty hruštičky, které 

v sobě ukrývají pomlku celou, ta je zavěšena na čtvrté 

lince. Žlutou barvičkou vykreslete ty hruštičky, v nichž 

je pomlka půlová ležící na třetí lince.  A zelenou ty, 

v nichž je pomlka čtvrťová, která vypadá jako žížalka. 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
https://www.youtube.com/watch?v=Z4uuoMXNlxc
https://www.youtube.com/watch?v=J2AFE1l3Duk
http://www.uschovna.cz/zasilka/KBHBGWDWGBY9G3EC-YG6


HN 1. ročník, s. 40 - 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakování křížky # - zvyšují o půl tónu a máme jich sedm stejně jako základních not: 

 fis, cis, gis, dis, ais, eis, his 

Opakování stupnice s křížky, které známe: 

C = 0 

G = 1# 

D = 2# 

Písnička Kdybys měla má panenko: https://www.youtube.com/watch?v=-KPwF3HKETw 

A jako karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=naMjq-FmpyY 

 

  

 

 

 

Poslechni si, a poté zazpívej písničku. Odkaz najdeš dole 

pod obrázkem. Modře si zakroužkuj první křížek fis za 

houslovým klíčem. Červeně zakroužkuj druhý křížek cis. 

 

Podle toho co, jsme se 

v minulých týdnech dozvěděli, 

víme, že stupnice C dur nemá 

žádný křížek, G dur má 1# a D 

dur 2#. Na základě toho zkus 

odpovědět na otázku v jaké 

tónině je písnička. 

Najdi 

všechny noty 

f1 pro, které 

platí # fis a 

zakroužkuj je 

modře. 

Červeně c1, 

pro něž platí 

# cis. 

Zelenou pastelkou zakroužkuj 

v písničce repetici, která značí 

opakování a legato znázorněné 

obloučkem. 

Nachystej si pět barviček a 

zakroužkuj si dynamická 

znaménka pp, p, mf, f, ff, abys je 

pak poznal v notách. 

https://www.youtube.com/watch?v=-KPwF3HKETw
https://www.youtube.com/watch?v=naMjq-FmpyY


 

HN 2. ročník, s. 37 

 

 

 

 

 

 

Písnička A já su synek z Polanky: https://www.youtube.com/watch?v=5TQ10rNo-yQ 

 

 

 

Poslechni si a zazpívej 

písničku. Odkaz nalezneš 

pod obrázkem.  

Uvědom si, na kolik 

písničku počítáme. Na 

dvě. A nyní zkus najít 

chyby. Na prvním řádku 

je jedna, na druhém dvě 

a na třetím pět jedna. 

Písnička je v F dur, to znamená, že má 

jedno béčko = všechny noty h se mění na 

hes neboli bé. Pod jednotlivé noty napiš 

jejich názvy. Poté škrtni v rámečku názvy 

not, které v písničce nenajdeš. 

https://www.youtube.com/watch?v=5TQ10rNo-yQ


HN 3. ročník, s. 36 - 37 

 

 

 

 

    

Písnička Teče voda, teče: https://www.youtube.com/watch?v=Gi7XObzUcBk 

Dechové nástroje: https://www.youtube.com/watch?v=p3V2_pDdBYw 

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

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

notovou osnovou. 

 

Rytmické cvičení: www.uschovna.cz/zasilka/KBVCHXJJ29UE9ZGS-84D 

 

Zopakujme si basový klíč.  Basový klíč 

nám vrací noty do notové osnovy, 

abychom nemuseli psát velké množství 

pomocných linek. Pomůcku najdeš dole 

pod obrázkem. 

Zopakuj si 

dechové 

nástroje. 

Nápověda 

pod 

obrázkem. 

Pokud se nad notami objeví 

tato značka 8va znamená to, že 

noty hrajeme o oktávu výše. 

Tedy např. místo c2 zazní c3. 

Poslechni si a zazpívej písničku Teče 

voda, teče. Odkaz nalezneš pod 

obrázkem. Červeně zakroužkuj všechny 

pomlky v písničce a modrou b 

v předznamenání i noty h1 pro které 

platí a které mění na hes. Zeleně 

zakroužkuj repetici. 

Vytleskej 

rytmus. Odkaz 

najdeš pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gi7XObzUcBk
https://www.youtube.com/watch?v=p3V2_pDdBYw
http://www.uschovna.cz/zasilka/KBVCHXJJ29UE9ZGS-84D


HN 4. ročník, s. 37 

 

 

 

 

 

 

Nápověda: 1) tercie, 2) sekunda, 3) triangl, 4) kytara, 5) allegro, 6) forte, 7) koruna, 8) piano, 9) 

béčko, 10) ND, 11) odrážka, 12) oktáva, 13) opera, 14) r, 15) lento, 16) kvarta, 17) buben, 18) a, 19) 

Smetana, 20) tuba 

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

Doplň všechny pojmy do 

křížovky, nápovědu stejně jako 

odkaz najdeš pod obrázkem. 

Tajenku tvoří 

zvýrazněná políčka. 

Co jsi vyluštil, zapiš ji 

na řádek. 

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


HN 5. ročník, s. 40 - 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testík: 1b), 2a), 3c), 4b) 

Poslech opera – Antonín Dvořák Rusalka:  
https://www.youtube.com/watch?v=P5lQguMeDOI 
 
Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta (proč bychom se netěšili): 

https://www.youtube.com/watch?v=Na6piObEzws 

  

Zkus zaznačit 

správnou odpověď 

v testíku. Zkontroluj 

si vše pod obrázkem. 

Pozorně si přečti text o opeře 

= zpívané divadlo. Barevně si 

zvýrazni důležité informace.  

Přečti si základní informace o 

nejznámější opeře Bedřicha 

Smetany – Prodané nevěstě. 

Podtrhni si nejdůležitější 

informace.  Poslechni sborovou 

scénu z této opery Proč bychom 

se netěšili. Odkaz najdeš dole 

pod obrázkem . 

Odkazy na poslech 

najdeš podole pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=P5lQguMeDOI
https://www.youtube.com/watch?v=Na6piObEzws

