
Vážení rodiče, milí žáci, zde najdete návody, videa, odkazy a vše potřebné pro vyplnění pracovních 

listů z hudební nauky a PHV. V některých ročnících jsou přeskočeny stránky, týkající se orffových 

nástrojů a doprovodů, či transpozice melodie, které jsou určeny pro praktickou výuku ve škole. 

Vypracovanou nauku zasílejte na mailovou adresu: ondrejkova@zus-arkmusic.cz. 

Pěkný den Alice Ondrejková 

 

PHV, s. 62 - 63 

 

 

 

 

 

 

Nota h1: 

 

 

 

 

 

Hudební ukázka hry na hoboj: https://www.youtube.com/watch?v=PLSIzBCyVms 

Video k notě h1: www.uschovna.cz/zasilka/LO6J8LG4U7PSKCFC-WUS 

 

 

Dnes se naučíme poslední z notiček hudební 

abecedy - Haničku. Nota h1 leží na třetí lince. Je 

tedy úplně uprostřed notové osnovy. Přečtěte si 

básničku a vybarvěte Haničku na třetí lince. 

Vezmi si barvičky z pouzdra a nakresli Haničky 

půlové (trvají na dvě doby) na první notové 

osnově a Haničky čtvrťové (trvají na jednu 

dobu) na druhé notové osnově. 

Houslový klíček hraje na dechový 

dřevěný nástroj. Poslechni si ukázku 

dole pod obrázkem. A obtáhni klíček 

všemi barvami, které máš. 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
https://www.youtube.com/watch?v=PLSIzBCyVms
http://www.uschovna.cz/zasilka/LO6J8LG4U7PSKCFC-WUS


 

 

HN 1. ročník, s. 50 - 51 

 

 

 

 

 

 

 

Názvy not: d2, cis2, h1, cis2,ais1 gis1, g1, gis1 

Stupnice D dur: 

 

Akord:        d   fis   a 

 

 

 

Dnes se naučíme odrážku = ruší 

platnost # i b. Zakroužkuj si barevně 

definici a obtáhni odrážku. 

Přečtěte si básničku a 

vezměte barvičky a 

obkreslete odrážky na 

linku i do mezírky. 

Zapiš názvy pod jednotlivé noty, pozor na noty 

s #, kde se ke jménu noty přidává koncovka -is. 

Naopak odrážka před notou ruší platnost # a 

vrací notě její původní jméno. 

Zkus zapsat stupnici D dur = začíná 

notou d1 a končí d2. 

V předznamenání má 2 křížky fis a 

cis, nezapomeň je zakreslit za 

houslový klíč. Na druhé notové 

osnově doplň taktové čáry 

(počítáme na tři) a zapiš jména not 

v kroužku. Vše zkontroluj pod 

obrázkem. Kryšpín 

představuje 

hudební 

značku, 

která 

prodlužuje 

notu a má 

stejný 

název jako 

ozdoba, 

kterou nosí 

princezny 

na hlavě. Do rozcestníku 

doplň posuvky, 

podle toho, co 

s notou dělají. 

Kryšpín má na 

hlavě pomlku, 

zkontroluj dole 

na obrázku a 

notu, která patří 

k pomlce, 

zakresli do 

notové osnovy. 



HN 2. ročník, s. 50 - 51 

 

 

 

 

 

 

Pojmy z křížovky: alt, forte, fagot, bas, takt, polka – tajenka: legato = vázaně 

Tajenka osmisměrky: metronom = přístroj, který nám odklepává rytmus, abychom správně cvičili na 

nástroj  https://cs.wikipedia.org/wiki/Metronom 

Smyčcové nástroje: https://www.youtube.com/watch?v=bysnZORuNRQ 

 

 

 

 

 

Doplň pojmy do 

křížovky a tajenku zapiš 

na řádek. Nápovědu 

najdeš pod obrázkem. 

Pojmy z předchozí 

křížovky proškrtni 

v osmisměrce. Zbylá 

písmenka ti dají 

tajenku. 

Prohlédni si smyčcové 

nástroje a poslechni si 

ukázku. A poté odpověz 

na otázky. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Metronom
https://www.youtube.com/watch?v=bysnZORuNRQ


HN 3. ročník, s. 46 - 47 

 

 

 

 

 

 

 

Stupnice do 4 béček: C = 0, F = 1b, B = 2b, Es = 3b, As = 4b

 

Písnička Již usíná den: začíná předtaktím na třetí dobu 
První řádek noty: es1, es1, f1, d1, es1, g1, g1, as1, f1, g1, hes1 
Druhý řádek noty: hes1, hes1, hes1, hes1, as1, g1, f1, es1, d1, d1, d1, es1 
 
Ilja Hurník Veselý listonoš: https://www.youtube.com/watch?v=TYu6f73SHW0 

Zopakuj si stupnice do 4 béček. Doplň chybějící 

předznamenání u Es dur, oba půltóny, zapiš akord a 

tóniku, subdominantu i dominantu. Dále zapiš As dur 

se všemi náležitostmi.  

Písnička je v tónině Es dur, má tedy 3 béčka 

– b, es, as. Pod jednotlivé noty napiš jejich 

názvy a nezapomeň na béčka. Podívej se 

také na, kterou dobu začíná písnička.  

Nápovědu najdeš pod obrázkem. 

Poslechni si skladbičku a urči 

pro jaký nástroj je napsána. 

Odkaz najdeš dole pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=TYu6f73SHW0


 
 
 

HN 4. ročník, s. 50 - 51 

 

 

 

 

 

 

Bicí nástroje: https://www.youtube.com/watch?v=5e3vGlESFyE 

 

Poslech: 

Aram Chačaturjan Šavlový tanec: https://www.youtube.com/watch?v=mUQHGpxrz-8 

Maurice Ravel Bolero: https://www.youtube.com/watch?v=s_pSJOkmYBA 

 

 

Přečti si pozorně text 

o skupině bicích 

nástrojů a podtrhni si 

důležité informace. 

Poslechni si ukázky, 

odkazy najdeš dole 

pod obrázkem. 

Které bicí nástroje 

jsou použity 

v Šavlovém tanci? 

A sleduj dynamiku 

v Boleru.  

https://www.youtube.com/watch?v=5e3vGlESFyE
https://www.youtube.com/watch?v=mUQHGpxrz-8
https://www.youtube.com/watch?v=s_pSJOkmYBA


HN 5. ročník, s. 56 - 57 

Přečti si text 

 

 

 

 

 

 

Symfonická báseň – skladatelé: https://www.youtube.com/watch?v=NFHOjasaKZ4 
https://www.youtube.com/watch?v=6ClqCPqPsv8 
https://www.youtube.com/watch?v=l1v3KMwybiw 
 
Kdo ví, odpoví – Má vlast: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1_vlast 
Poslech: https://www.youtube.com/watch?v=w6jlhLUgER0 
 
Česká národní škola: 
Bedřich Smetana – životopis: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Smetana 
Antonín Dvořák – životopis: https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k 
 
Rychlý test: 1b), 2a), 3c), 4b) 
 

Přečti si text o 

symfonické básni a 

podtrhni si důležité. 

Poslechni si ukázky 

a doplň jména 

skladatelů. 

V odkaze pod 

obrázkem najdeš 

odpovědi do první 

doplňovačky a 

poslech hudební 

ukázky. 

Doplň základní 

informace o našich 

nejznámějších 

skladatelích. Pomůže 

ti nápověda v odkaze 

pod obrázkem. 

Zkus najít správné 

odpovědi, pomůže ti 

text o skladatelích. 

Řešení najdeš pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=NFHOjasaKZ4
https://www.youtube.com/watch?v=6ClqCPqPsv8
https://www.youtube.com/watch?v=l1v3KMwybiw
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1_vlast
https://www.youtube.com/watch?v=w6jlhLUgER0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Smetana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k

