
Vážení rodiče, milé děti, dnes nás čeká poslední nauka, v níž se budeme učit. Příští týden na vás čeká 

už jen křížovka, či zábavný testík pro radost a pohádka. Návody k vypracování dnešních pracovních 

listů najdete jako obvykle zde a hotové jej zasílejte na mailovou adresu: ondrejkova@zus-arkmusic.cz 

Zdraví Alice Ondrejková 

HN 1. ročník, s. 62 - 63 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Písnička: https://www.youtube.com/watch?v=5Jg9bcPa0qc 

 

 

 

 

 

 

 

Kryšpín ti tu předvádí basový klíč. Ten používají 

především klavíristé, když hrají v levé ruce. Je pro 

hluboké noty. V houslovém klíči by takové noty 

měly pod notovou osnovou mnoho pomocných 

linek a špatně by se nám poznávaly. Basový klíč je 

vrací opět do notové osnovy. 

Zkus podle Kryšpína 

nakreslit basový klíč 

do volných taktů 

spolu s notou f, 

podle, které se také 

jinak nazývá f klíč. 

Pozorně si prohlédni 

sestupnou stupnici C dur 

a zkus na spodní notové 

osnově zakroužkovat 

správné noty. 

Podle nápovědy na vedlejší 

straně doplň názvy not do 

bublinek. A ještě drobná 

nápověda. Všechny noty na 

vedlejší straně máš, až na jednu 

a to je d1. 

A nezapomeň vybarvit 

vodnického Kryšpína a 

poslechnout si písničku 

dole v odkaze. 

mailto:ondrejkova@zus-arkmusic.cz
https://www.youtube.com/watch?v=5Jg9bcPa0qc


HN 2. ročník, s. 56 - 57 

 

 

 

 

 

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

Tajenka: https://www.youtube.com/watch?v=H2bJg7mTeDY 

Smyčcové a bicí nástroje: https://www.youtube.com/watch?v=VfY5J7YvgLE 
https://www.youtube.com/watch?v=5e3vGlESFyE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zopakuj si dechové 

hudební nástroje a doplň 

jejich názvy. Odkaz najdeš 

dole pod obrázkem. 

Nástroje z předešlé strany 

doplň do křížovky a ve 

zvýrazněných polích ti 

vyjde tajenka. Tu zapiš na 

řádek a ukázku si poslechni 

v odkaze pod obrázkem. 

Nachystej si zelenou a 

červenou pastelku. 

Červenou zakroužkuj 

nástroje smyčcové a 

zelenou bicí. Napoví ti i 

ukázka pod obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=p3V2_pDdBYw
https://www.youtube.com/watch?v=H2bJg7mTeDY
https://www.youtube.com/watch?v=VfY5J7YvgLE
https://www.youtube.com/watch?v=5e3vGlESFyE


HN 3. ročník, s. 61 

 

 

 

Výsledky testíku: 1b), 2c), 3a), 4b), 5a), 6c), 7b, 8c), 9b), 10b). 

 

 

Zkus zapátrat v paměti nebo 

v pracovním sešitě a zakroužkuj 

správné odpovědi. Ty najdeš i 

pod obrázkem dole. 



 

HN 4. ročník, s. 67 

 

 

 

 

Petr Iljič Čajkovskij – Labutí jezero: https://www.youtube.com/watch?v=1M-g1ERJAuA 

Balet je součástí hudebního divadla. 

Místo mluvení se děj vyjadřuje 

tancem. Mnozí významní skladatelé 

napsali baletní hudbu. Pozorně si 

přečti text a podtrhni si barevně 

důležité informace. 

V odkaze pod obrázkem najdeš 

ukázku ze známého baletu Petra 

Iljiče čajkovského. 

https://www.youtube.com/watch?v=1M-g1ERJAuA


HN 5. ročník, s. 65 

 

 

 

 

 

Leoš Janáček opera Příhody Lišky Bystroušky: https://www.youtube.com/watch?v=W3quKaN0XZQ 

Bohuslav Martinů Kantáta Otvírání studánek: https://www.youtube.com/watch?v=TMEYEs55B4s 

Úkoly pro zvídavé: 

1. Jméno zetě Antonína Dvořáka najdeš v této ukázce: 

https://www.youtube.com/watch?v=13d3i4Yxz-0 

2. Skladatele, který vynalezl čtvrttónový klavír, nalezneš v této ukázce: 

https://www.youtube.com/watch?v=s7vZURdhucM 

3.  V přehledu v tomto odkaze roluj stále dolů, až narazíš i na české skladatele 20. století: 

https://www.classicpraha.cz/poznejte-klasiku/20-stoleti/ 

Poslech: 

Leoš Janáček Sinfonietta: https://www.youtube.com/watch?v=WtxDxqUCJkg 

Bohuslav Martinů Izaiášovo proroctví: https://www.youtube.com/watch?v=kKW1caRCUj8 

Máme tu dva reprezentanty české hudby 20. Století. Ve 

světě patří k velmi ceněným a uznávaným skladatelům. 

První z nich, Leoš Janáček je spojen s naším městem – 

Brnem a druhý Bohuslav Martinů zase s Vysočinou. 

Pozorně si přečti text a podtrhni důležité informace. 

Odkaz na poslech najdeš pod obrázkem. 

S řešením 

úkolu ti 

pomohou 

odkazy pod 

obrázkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=W3quKaN0XZQ
https://www.youtube.com/watch?v=TMEYEs55B4s
https://www.youtube.com/watch?v=13d3i4Yxz-0
https://www.youtube.com/watch?v=s7vZURdhucM
https://www.classicpraha.cz/poznejte-klasiku/20-stoleti/
https://www.youtube.com/watch?v=WtxDxqUCJkg
https://www.youtube.com/watch?v=kKW1caRCUj8

