
Vážení rodiče, milé děti, v příloze najdete všechny náležitosti k vyplnění pracovních listů. U některých 

ročníků jsem přeskočila stránky věnující se hře na orffovy nástroje (dřívka, bubínek, triangl), což nelze 

touto cestou realizovat. Hotové pracovní listy naskenujte nebo vyfoťte a poté odešlete jako každý 

týden na mailovou adresu: ondrejkova@zus-arkmusic.cz 

Pěkný den Alice Ondrejková 

PHV, s. 60 - 61 

 

 

 

 

 

 

Opakování     not: 

 

 

Písnička pro radost: 

https://www.youtube.com/watch?v=X_RwlWeY1jQ&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU

0pMKkJw8&index=18 

Jede, jede, paní máma, šlape vodu pod nohama, bílý šátek, bílé šaty, za sebou řetízek zlatý. Hádej, 

hádej třeba ty. Je to kačka s káčaty. Špatně.  

Jede, jede, paní máma, šlape vodu pod nohama, bílý šátek, bílé šaty, za sebou řetízek zlatý. Hádej, 

hádej třeba ty. Je to husa s housaty. 

 

Zopakuj si notičky dole pod 

obrázkem a dopiš na linky jejich 

jména, např. g1 

Znovu si prohlédni notičky pod 

obrázkem a zkus je správně 

zakreslit jako noty celé –  ᴏ do 

notové osnovy, např. c1 

Zapiš noty celé od c1 po a1, 

tedy všechny co už umíme. 

Porovnej s notami pod 

obrázkem, a zakroužkuj 

zeleně ty, které jsou správně 

a nezapomeň vybarvit ptáčka. 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
https://www.youtube.com/watch?v=X_RwlWeY1jQ&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=X_RwlWeY1jQ&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=18


HN 1. ročník, s. 48 - 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písnička Dú kravičky, dú: 

https://www.youtube.com/watch?v=dWRGHRm60vU&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZq

U0pMKkJw8&index=28 

 

Kontrola psaní not s posuvkami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslechněte si písničku, odkaz je dole pod obrázkem. A poté 

zkuste číslicí jednotlivé obdélníčky označit, tak jak jdou po 

sobě. Začátek písničky poznáš snadno, je tam houslový klíč. 

Dnes se seznámíme s dvěma pojmy: ritardando = 

zpomalovat a accelerando = zrychlovat. Barevně si je 

zakroužkuj, každý jinak a přečti si text a vybarvi Kryšpína. 

Máme tu opakování not a posuvek (# - b). 

K první notě g1 s # doplň název, v druhém 

taktu doplň notu a1 s b, ve třetím taktu dopiš 

název noty, ve čtvrtém taktu e2 s #, a v pátém 

napiš název noty d1 s b. Nezapomeň, že u not 

s # se u názvu přidává koncovka – is a u not 

s b se přidává – es. 

https://www.youtube.com/watch?v=dWRGHRm60vU&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=dWRGHRm60vU&list=OLAK5uy_lVw2maMKgkpYNIH9Gz7DYSZqU0pMKkJw8&index=28


HN 2. ročník, s. 48 - 49 
 
 

 

 

 

 

 

Kontrola cvičení č. 85 a 86: 

 
Cvičení 87: 1. Kvintu najdeš hned v prvním taktu mezi první a druhou notou c1 – g1 
2. v písničce není prima = dva stejné tóny 
3. ještě další 3, na prvním, druhém i třetím řádku 
 

Hudební hádanka č. 88: https://www.youtube.com/watch?v=9h0ym_l2Wxg 
https://www.youtube.com/watch?v=MpPhXfT5Kag 
https://www.youtube.com/watch?v=XghEYA-edZA 
https://www.youtube.com/watch?v=iEBX_ouEw1I 
https://www.youtube.com/watch?v=w8uvnLr9t94 
https://www.youtube.com/watch?v=Lx5weckc7us 
 
 

Máme zde interval kvintu = to je vzdálenost od 

prvního k pátému tónu. Podtrhni si definici a dopiš 

tóny do prázdných taktů, nezapomeň, že počítáš i 

první tón, tj. g1 – d2, c1 – g1, f1 – c2, a1 – e2. 

Dopiš 

stupnici As 

dur, 

předzname-

nání už 

máš, tak 

doplň jen 

noty. 

Stupnice 

jich má 

osm. 

Stříškou 

označ 

půltóny a 

doplň 

akord. 
Doplň akordy. Tvoří je 1.,3., 5. tón = 

buď jsou všechny noty v mezerách nad 

sebou, nebo na linkách nad sebou. Vždy 

se řídíš, dle základní noty. Vše 

zkontroluj pod obrázkem. 

Poslechni si a zazpívej písničku. Poté zakroužkuj interval 

kvintu = vzdálenost od prvního k pátému tónu. Škrtni 

v rámečku interval, který v písničce není a podívej se, kolik 

taktů má stejný rytmus jako ten první a zakroužkuj je. 

V odkazech pod 

obrázkem najdeš šest 

ukázek hudebních 

nástrojů. Jejich názvy 

zapiš na linky. 

https://www.youtube.com/watch?v=9h0ym_l2Wxg
https://www.youtube.com/watch?v=MpPhXfT5Kag
https://www.youtube.com/watch?v=XghEYA-edZA
https://www.youtube.com/watch?v=iEBX_ouEw1I
https://www.youtube.com/watch?v=w8uvnLr9t94
https://www.youtube.com/watch?v=Lx5weckc7us


HN 3. ročník, s. 50 - 51 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola intervaly: 

 
 
Rytmické cvičení: www.uschovna.cz/zasilka/LIDCJ9DWTLBL6PIV-9AA 
 
Cvičení č. 84: Moderato = mírně, adagio = pomalu, allegro = rychle 
P = slabě, mf = polosilně, f = silně 
E dur = 4#, a moll = 0, h moll = 2# 
Bedřich Smetana = Má vlast, Leoš Janáček = Symfonieta, Antonín Dvořák = Slovanské tance 
 
Cvičení 85: Stupnice – b, es, as, des, ges, ces, fes; F 1b, B 2b, Es 3b, As 4b, Des 5b, Ges 6b, Ces 7b 
Intervaly -  čisté : prima, kvarta, kvinta, oktáva  velké: sekunda, tercie, sexta, septima 
Tempová názvosloví viz cvičení 84. 
 

 

Máme tu stupnice stejnojmenné = mají stejné jméno A 

dur – a moll a stupnice paralelní = mají stejné 

předznamenání 1# G dur – e moll. Podtrhni si definice a 

spoj čarou, co k sobě patří v jednotlivých sloupcích. 

Zopakuj si 

intervaly. 

Dopiš před 

čísla na 

řádcích č. a 

nebo v. Čisté 

intervaly 

jsou 

1.,4.,5.,8. a 

velké 

2.,3.,6.,7. 

Potom doplň 

druhý tón, 

případně 

posuvku. Vše 

zkontroluj 

dole pod 

obrázkem. 

Podtrhni si definice jednotlivých 

značek a pak si je stejnou 

barvou zakroužkuj v notách. 

Vytleskej rytmus. 

Odkaz najdeš dole 

pod obrázkem. 

V každé dvojici 

sloupečků spoj čarou, 

co k sobě patří.   

Vyzkoušej si, zda dokážeš 

odpovědět na otázky 

v malém opakování. 

Nápovědu najdeš dole pod 

obrázkem. 

http://www.uschovna.cz/zasilka/LIDCJ9DWTLBL6PIV-9AA


HN 4. ročník, s. 44 - 45 

 

 

 

 

 

 

Hudební ukázky: Opera – Figarova svatba: https://www.youtube.com/watch?v=lMTC_ky5Ioc 

Symfonie – Jupiter: https://www.youtube.com/watch?v=gAmw8ATln68 

Serenády – Malá noční hudba: https://www.youtube.com/watch?v=MeaQ595tzxQ 

Duchovní hudba – Ave verum coprus: https://www.youtube.com/watch?v=HXjn6srhAlY 

Klavírní – Turecký pochod: https://www.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-c3o 

 

 

 

 

 

 

 

Přečti si základní informace o 

Wolfgangu Amadeu Mozartovi, 

barevně si je podtrhni. 

Poslechni si 

zvukové ukázky, 

odkaz najdeš pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=lMTC_ky5Ioc
https://www.youtube.com/watch?v=gAmw8ATln68
https://www.youtube.com/watch?v=MeaQ595tzxQ
https://www.youtube.com/watch?v=HXjn6srhAlY
https://www.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-c3o


 

HN 5. ročník, s. 54 - 55 

 

 

 

 

 

 

Hudební ukázky – cimbál: https://www.youtube.com/watch?v=3nkvZPz1pOc 

Akordeon: https://www.youtube.com/watch?v=23UTHdfGyss 

Dudy: https://www.youtube.com/watch?v=HeanamAfMKA 

 

Rychlý test: 1b), 2c), 3a), 4c). 

Přečti si text o hudebních 

nástrojích, podtrhni si důležité 

informace a poslechni si ukázky, 

které najdeš dole pod obrázkem. 

Podívej se na písničku. 

Zakroužkuj předznamenání, 

první a poslední notu a urči 

v jaké tónině písnička je. 

Vyzkoušej 

si znalosti 

v malém 

testíku, 

nápovědu 

najdeš 

dole pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=3nkvZPz1pOc
https://www.youtube.com/watch?v=23UTHdfGyss
https://www.youtube.com/watch?v=HeanamAfMKA

