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Nota a1: 

 

 

Písnička Holka modrooká: https://www.youtube.com/watch?v=1orT4rVXkGk 

Opakování pomlk. Která z nich je v písničce, celá na 4 doby, půlová na 2 doby nebo čtvrťová na 1 

dobu? 

 

 

 

Přečti i text písničky, a potom 

si ji zazpívej, odkaz najdeš dole 

pod obrázkem. 

Nezapomeň 

vymalovat 

obrázek. 

Minulý týden jsme se učili 

notu a1 – Adámka. Vezmi 

červenou a zakroužkuj 

všechny Adámky a1 

v písničce. 

V písničce najdeš dvě pomlky, 

nad každou z nich napiš číslicí, 

na kolik se počítají. Zopakuj si 

pomlky dole pod obrázkem.  

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
https://www.youtube.com/watch?v=1orT4rVXkGk


HN 1. ročník, s. 46 - 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak na tečku u noty: https://www.youtube.com/watch?v=wD2DcU_GU-w 

Vytleskávání noty čtvrťová s tečkou: www.uschovna.cz/zasilka/LC92HKZ5F4BA3JR7-MY4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakroužkuj si definici barevně a 

stejnou barvičkou vybarvi noty 

dole pod Kryšpínem v rámečku. 

Nota čtvrťová s tečkou = 

jeden a půl doby. Sečti ji 

spolu s notou osminovou, 

která trvá jen na půl doby 

a do rámečku doplň 

správnou notu z kolečka. 

Do prázdných taktíků doplň noty, ale 

nezapomeň, že počítáme do dvou. To znamená, 

že obsah taktíku musí dát dohromady vždy 2 

doby. Inspiraci najdeš dole u Kryšpína 

s bubínkem. Bubínek nám značí, že si máme 

tyto dva řádky vytleskat. Odkaz najdeš pod 

obrázkem. Ještě než půjdeš vytleskávat, 

červeně zakroužkuj takty, kde se nachází nota 

čtvrťová s tečkou. 

Nachystej si žlutou a 

červenou. Červenou vybarvi 

všechny květinky, ve kterých 

se notičky počítáme na dvě a 

žlutě ty květinky, které se 

počítají na tři. A nezapomeň 

vybarvit i Kryšpína. 

https://www.youtube.com/watch?v=wD2DcU_GU-w
http://www.uschovna.cz/zasilka/LC92HKZ5F4BA3JR7-MY4


HN 2. ročník, s. 46 - 47 

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice Es dur: 

 

 

akord      es       g     bé 

Cvičení 80: na první řádek nepatří legato= vázaně, ostatní pojmy nám udávají, jak silně máme hrát 
Na druhý řádek nepatří staccato = krátce, ostatní pojmy označují tempo, ve kterém máme hrát 
Na třetí řádek nepatří kontrabas = smyčcový nástroj, ostatní představují lidské hlasy 
 
Fagot: https://www.youtube.com/watch?v=az52o0vbbqw 
 
Rytmické cvičení č. 83: www.uschovna.cz/zasilka/LC7W9D8J5XZ67765-PZY 
 
 

Zopakujme si stupnici Es dur, která 

má tři béčka b, es, as. Ty už v notové 

osnově máš, tak zakresli noty od es1 

po es2, zakresli půltóny stříškou ˄ a 

akord = 1.,3., 5. tón. 

Na řádku 

vždy vyber 

jeden z 

pojmů, 

který tam 

nepatří. 

V prvním 

řádku jsou 

to 

dynamická, 

ve druhém 

tempová 

označení a 

ve třetím 

dělení 

hlasů. 

Zopakuj si noty basového klíče, 

doplň názvy not velké oktávy od C 

po H. Nezapomeň, že je musíme 

psát velkými písmeny. 

Přečti si text o fagotu, 

podtrhni si barevně, že se 

jedná o dřevěný dechový 

nástroj a poslechni si ukázku. 

Zopakujeme si 

počítání na tři doby. 

V ¾ taktu je základní 

jednotkou nota 

čtvrťová a v 3/8 taktu 

je základní jednotkou 

nota osminová. 

V odkaze najdeš 

rytmické cvičení, 

vytleskej si je se 

mnou. 

https://www.youtube.com/watch?v=az52o0vbbqw
http://www.uschovna.cz/zasilka/LC7W9D8J5XZ67765-PZY
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Stupnice:            B dur 

 
 
Akord:   f a c       b d f    
Písnička Voděnka studená: https://www.youtube.com/watch?v=5Rq9XAFQ1U4 

 

Rytmické cvičení č. 75: www.uschovna.cz/zasilka/LCMSG6Z984ZBT2ML-6X4 

 

Zopakujme si stupnice s béčky. Prvně doplň o věty 

správné předznamenání → b. Potom si barevně 

zakroužkuj a zopakuj béčka a zapiš je do připravené 

notové osnovy. Nápovědu najdeš dole pod obrázkem. 

Barevně si také podtrhni stupnice do 4 béček. 

Zapiš stupnici F dur = 1b a B dur = 2b. Nejprve u 

obou zapiš předznamenání, potom sedm not od f1 

a ve druhé notové osnově od es1,označ oba 

půltóny mezi 3.- 4. a 7.- 8.  ˄.  Zapiš pod první tón T 

= tónika, pod 4. tón S = subdominanta a pod 5. tón 

D = dominanta. Nakonec doplň akord = 1., 3., 5.tón. 

Vše zkontroluj pod obrázkem. 

Poslechni si písničku, zazpívej a 

zkus označit nesprávné tóny. 

Nápovědu najdeš dole pod 

obrázkem. 

Vytleskej rytmické cvičení, 

odkaz najdeš dole pod 

obrázkem. Poté napiš 4 takty 

ve 3/8 taktu do volných 

notových osnov. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Rq9XAFQ1U4
http://www.uschovna.cz/zasilka/LCMSG6Z984ZBT2ML-6X4
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Poslech melodické ozdoby při hře na cembalo v Bachových nekonečných Goldbergovských variacích: 
https://www.youtube.com/watch?v=1AtOPiG5jyk  
 
a při hře na loutnu:  
https://www.youtube.com/watch?v=imV-sC2UJB0 
 
Poslech Zuzana Růžičková: Byla známá jako výborná interpretka hudebního díla Johanna Sebastina 
Bacha. Jako první na světě natočila kompletní Bachovu tvorbu pro klávesové nástroje. Její dlouholeté 
celosvětové koncertní aktivity ji přinesly i lichotivou přezdívku první dáma cembala. 
V letech 1979 až 1990 byla sólistkou České filharmonie. Získala mnohá ocenění. Proslula nejen jako 
cembalistka, ale i jako pedagog. Na pražské AMU vychovala mnoho vynikajících současných 
cembalistů. 
https://www.youtube.com/watch?v=6aI1MhvquHk&list=PLI_AaoaO0tQJHuACnDdjDfPNbU7vIF4Pq&i
ndex=5 
 
 

 

 

Přečti si a vyznač důležité 

informace v textu, poté podtrhni 

barevně názvy a definice všech 

ozdob, zakroužkuj, jak ozdoba 

vypadá. Ukázku najdeš dole pod 

obrázkem. 

Hudební 

ukázku najdeš 

dole pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=1AtOPiG5jyk
https://www.youtube.com/watch?v=imV-sC2UJB0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Interpret_(hudba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncert
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_filharmonie
https://www.youtube.com/watch?v=6aI1MhvquHk&list=PLI_AaoaO0tQJHuACnDdjDfPNbU7vIF4Pq&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=6aI1MhvquHk&list=PLI_AaoaO0tQJHuACnDdjDfPNbU7vIF4Pq&index=5
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Nikolaj Rimskij Korsakov – Šeherezáda: https://www.youtube.com/watch?v=aNQUsXeQzyI 

Fryderyk Chopin Polonéza As dur: https://www.youtube.com/watch?v=8QT7ITv9Ecs 

Robert Schumann – Violoncellový koncert a moll: 

https://www.youtube.com/watch?v=_3WwmtARbiE 

Petr ljič Čajkovskij – balet Labutí jezero: https://www.youtube.com/watch?v=e-e1n_1hY0c 

Richard Wagner – opera Bludný Holanďan: https://www.youtube.com/watch?v=GzPmo2GXeas 

Úkoly pro zvídavé – nápověda: 

1) https://www.youtube.com/watch?v=Km9zdq1UWdc 

2) https://www.youtube.com/watch?v=vt3nODUF0as 

3) https://www.youtube.com/watch?v=Uau48wh5CeI 

https://www.youtube.com/watch?v=xrIYT-MrVaI 

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

 

 

 

 

Máme tu pět představitelů období romantismu. 

Podtrhni si v textu nejdůležitější informace o 

jednotlivých představitelích romantické hudby a 

poslechni si hudební ukázky. 

Pod obrázkem 

najdeš další 

hudební ukázky, 

které ti pomůžou 

zodpovědět otázky.  

https://www.youtube.com/watch?v=aNQUsXeQzyI
https://www.youtube.com/watch?v=8QT7ITv9Ecs
https://www.youtube.com/watch?v=_3WwmtARbiE
https://www.youtube.com/watch?v=e-e1n_1hY0c
https://www.youtube.com/watch?v=GzPmo2GXeas
https://www.youtube.com/watch?v=Km9zdq1UWdc
https://www.youtube.com/watch?v=vt3nODUF0as
https://www.youtube.com/watch?v=Uau48wh5CeI
https://www.youtube.com/watch?v=xrIYT-MrVaI
https://www.youtube.com/watch?v=bABINd_ie-w

