
Distanční studium Nauka o hudbě Křižanov 25. – 28.1. 2021 
 

1. ročník 

 

1.Opakujte si POLOLETNÍ OTÁZKY z 2. týdne 2021. 

2.POMLKA ČTVRŤOVÁ 

a)Odpovězte ústně na otázky : 

-Co je to pomlka ? 

-Popište pomlku CELOU. Kde leží a na kolik dob ji počítáme ? 

-Popište pomlku PŮLOVOU. Kde leží a na kolik dob ji počítáme ? 

b)Zapište do sešitu : 

POMLKA ČTVRŤOVÁ - počítáme na 1 dobu. 

(Najděte si ve slabikáři pomlku čtvrťovou na str. 8 .) 

c)Napište do sešitu 1 řádek pomlk čtvrťových podle slabikáře. 

(Budeme se učit ještě jiný způsob - jako "obrácené z ".) 

3.HOUSLOVÝ KLÍČ - " KLIČKA" 

a)Zodpovězte ústně : 

- Co je to houslový klíč ? 

-Jak se jmenuje druhým jménem ? 

-Kam se píše ? 

-Jak se správně píše " ŠNEK" klíče do notové osnovy ? 

b)"KLIČKA" z houslového klíče: 

Najděte si ve slabikáři housl. klíč (např. str. - 6,7) a  

zapište do sešitu 2 řádky " KLIČEK ". 

(Práci vám usnadní 1 pomocná linka nad osnovou a  

1 pomocná linka pod osnovou. 

" KLIČKA začíná na 4. lince not. osnovy , dotýká se pomocné linky nad osnovou, 

kříží se opět na 4. lince a dolů jde " HÁČEK " na levou stranu a dotýká se  

pomocné linky pod osnovou.) 

4.HUDEBNÍ ABECEDA 

a) Zopakujte si hudeb. abecedu. 

b)K názvu tónu doplňte vždy název tónu, který leží o 1 stupeň NÍŽ : 

A?/E?/D?/H?/F?/G?/C?// 

 

2. ročník 

 

1.Opakujte si POLOLETNÍ OTÁZKY z 2. týdne 2021. 

2.POMLKY - OPAKOVÁNÍ 

a)Odpovězte ústně : 

- Co je to pomlka ? 

-Charakterizujte pomlku CELOU. 

-Co je to pomlka CELOTAKTOVÁ ? 

-Se kterou pomlkou si můžete splést pomlku PŮLOVOU? 

-Jmenujte , jaké rozdíly má pomlka CELÁ a PŮLOVÁ ? 

b)POMLKA ČTVRŤOVÁ  

-Zopakujte si pomlku čtvrťovou. 

Zapište do sešitu : 

POMLKA ČTVRŤOVÁ - počítáme na 1 dobu. 

(Učili jsme se psát tuto pomlku jako " obrácené z" ve 2. a 3. 



mezeře not. osnovy. Máte mít ve slabikáři nebo v sešitě z min. roku.) 

-Napište celý řádek pomlk ČTVRŤOVÝCH. 

3.INTERVAL PRIMA ČISTÁ ( 1 č.) - opakování 

a)Zodpovězte ústně : 

-Jaký je 1. základní interval ? 

-Jakou vzdálenost mají od sebe tóny 1 č.? 

b)Podívejte se na PŘÍKLAD 1č. v C dur z minul. týdne : 

( Máte mít napsáno v sešitě .) 

-Příklad si zahrajte a zazpívejte. 

4.HUDEBNÍ ABECEDA 

a)Zopakujte si hudeb. abecedu. 

b)K názvu tónu doplňte vždy název tónu , který leží o 1 stupeň NÍŽ : 

A?/E?/D?/H?/F?/G?/C?// 

5.Přeji vám pěkné jarní prázdniny ! 

 

3. ročník  

 

1. Opakujte si POLOLETNÍ OTÁZKY z 2. týdne 2021.  

2. Interval SEKUNDA – pokračování  

a) Zopakujte si charakteristiku intervalu sekunda (už jistě umíte) + PŘÍKLAD ze sešitu.  

b) Rozdělení posuvek – opakování  

Zopakujte ústně – otázky máte v úkolu 2 b) z minulého týdne.  

c) Posuvky jednoduché – opakování  

Odpovězte ústně:  

- Jak píšeme KŘÍŽEK / BÉ / ODRÁŽKU?  

- Jaké je pravidlo pro tyto posuvky?  

d) POSUVKY NÁHODNÉ – PŘÍKLAD  

Zapište do sešitu tyto 4 takty:  

Do notové osnovy napište noty a před některými notami posuvky. Pod noty napište popisky – 

názvy not.  

- Klíč a označení 4/4 taktu  

- 1. takt (čtvrťové noty): d1, křížek těsně pod osnovou, d1, e1, d1, taktová čára.  

POPISKY: d, dis, e, dis (křížek stačí napsat jen jedenkrát, platí po celý takt).  

- 2. takt: bé na 1. lince, půlová nota e1, křížek v 1. mezeře, čtvrťová nota f1, čtvrťová nota e1, 

taktová čára.  

POPISKY: es, fis, es (bé stačí napsat jen jedenkrát, platí po celý takt).  

- 3. takt (čtvrťové noty): g1, křížek na 2. lince, nota g1, nota g1, odrážka na 2. lince, nota g1, 

taktová čára.  

POPISKY: g, gis, gis, g  

- 4. takt (čtvrťové noty): bé ve 2. mezeře, a1, a1, odrážka ve 2. mezeře, nota a1, křížek na 3. lince, 

nota h1, taktová čára dvojitá.  

POPISKY: as, as, a, his  

3. LEOŠ JANÁČEK – pokračování  

a) Zopakujte si, co jsme si napsali o životě tohoto skladatele.  

b) Zkuste si na internetu vyhledat obrázek Leoše Janáčka, můžete i více. Příště si zapíšeme výběr z 

jeho díla.  

4. Přeji Vám pěkné jarní prázdniny!  

 

 

 



4. ročník  

 

1. Opakujte si POLOLETNÍ OTÁZKY z 2. týdne 2021  

2. Interval sekunda – opakování  

a) Charakterizuje interval sekund (už jistě umíte).  

b) Zopakujte si rozdělení posuvek.  

c) POSUVKY DVOJITÉ – opakování  

Zodpovězte ústně:  

- Jaké máme jednoduché posuvky?  

- Jaké máme dvojité posuvky?  

- Jak se píší dvojité posuvky?  

- Jaká mají PRAVIDLA dvojité posuvky?  

d) POSUVKY DVOJITÉ - příklad  

Zapište do not a noty popište těmito názvy: klíč: c, fisis, ceses / d, disis, deses / e, eisis, eses / es, 

fisis, feses / g, gisis, geses / a, aisis, asas / h, hisis, heses //.  

e) Posuvky náhodné příklad  

Zopakujte si pravidlo pro posuvky náhodné.  

Zapište 4 takty not posuvkami náhodnými – viz 3. ročník, úkol 2 d)  

3. LEOŠ JANÁČEK – pokračování  

a) Zopakujte si, co jsme si napsali o životě tohoto skladatele.  

b) Zkuste si na internetu vyhledat obrázek Leoše Janáčka, můžete i více. Příště si zapíšeme výběr z 

jeho díla.  

4. Přeji Vám pěkné jarní prázdniny!  

 

 

5. ročník  

 

1. Opakujte si POLOLETNÍ OTÁZKY z 2. týdne 2021  

2. POSUVKY – opakování  

a) Zopakujte si rozdělení posuvek.  

b) POSUVKY NÁHODNÉ – PŘÍKLAD  

Zopakujte si pravidla pro posuvky náhodné.  

Napište do sešitu příklad – 4 takty – vit 3. ročník tento týden, úkol 2 d)  

c) POSUVKY DVOJITÉ - příklad  

Zopakujte si, co víte o posuvkách jednoduchých a dvojitých, zapište si příklad s dvojitými 

posuvkami – viz 4. ročník tento týden, úkoly 2 c) a 2 d).  

3. PERIODIZACE DĚJIN HUDBY  

a) VZNIK VÍCEHLASU A VRCHOLNÁ RENESANCE  

Přečtěte si odstavec č. 517 z Vašeho materiálu.  

b) LEOŠ JANÁČEK – pokračování  

Zopakujte si z minulého týdne život tohoto skladatele (sešit + odstavec č. 529).  

Můžete si také na internetu vyhledat Janáčkův obrázek nebo něco více o něm.  

Příště si zapíšeme výběr z díla.  

4. Přeji Vám pěkné jarní prázdniny! 

 

 

 


