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Na straně 18 máme Nepořádnou písničku. Tvým úkolem je doplnit trámce k osminovým notám 

tam, kde chybí. Napovím ti, že je to na začátku taktu. Oprav si píseň, a pak se ji nauč zpívat. 

Pomůže ti tvůj nástroj, zkus si ji zahrát. Na další straně máš obdélníčky s takty. Buď trvají na 2 

doby nebo na 3 doby. Každý takt spočítej na kolik dob trvá a podle toho písmenko, které je nad 

taktem, zapiš do správného políčka 2/4 nebo 3/4. Vyjde ti tajenka a tu mně pošleš na whats up 

/605789496/.� 

 

2.ročník strana 18 

 

Dneska si zopakuješ písničku V zahradě na hrušce. Myslím, že ji znáte již z mateřské školky, kdo 

ne, tak ji musí najít ve zpěvníku. Doplníš noty, které chybí. Máš tam návod. Pozor, nezapomeň na 

správné délky not. Druhý úkol na této stránce je píseň Skákal pes. Spoj písničku tak, aby šly úseky 

za sebou, jak se píseň zpívá od začátku do konce. Celou stranu nafoť a pošli mně na whats up 

/605789496/.� 
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Na straně 17 si nejprve zatleskejte cvičení 34. Jsou tam šestnáctinové noty, tak počítej na doby, 

aby to bylo správně. Protože jsou tam vždy dva řádky spojené svorkou, tak to znamená, že budeš 

vytleskávat každý jednou rukou. Až to zvládneš, tak to zkus dohromady. Nejdříve nacvič 

samostatně, a pak dohromady. Další cvičení 35  udělej a pošli mně na whats up /605789496/. 

 Nezapomeň ještě udělat přesmyčky na konci stránky.� 
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Na těchto dvou stranách budete pokračovat v psaní a doplňování mollových stupnic. Uvědom si, 

co se děje v harmonické a co v melodické stupnici. Napiš za houslový klíč vždy předznamenání 

dané stupnice, a potom ji celou dokonči. Na straně 19 máš ještě doplnit T5, T6, T46 -  kvintakord, 

sextakord a kvartsextakord. 

Ukázka doplněné stupnice a akordů.� 
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Na straně 19 si udělej testík a najdi na internetu jména známých hráčů a zpěváků lidové hudby. 

Zahrej si na svůj nástroj píseň Ej, hora, hora. Pak si najdi na You Tube Vivaldiano a zaposlouchej se 

do něj. Testík mně pošli na whats up /605789496/. � 

 


