
Nauka o hudbě 11. – 17.1. 2021 
 

Prosím děti o úkoly, které jste měly zasílat dle rozpisu distanční výuky. Tyto úkoly, prosím, 

dodejte do 14.1. 2021. Na pozdější datum nebude brán zřetel, je potřeba uzavřít známky za 

1. pololetí. Kdo nic neodevzdá, nemůže počítat s pěknou známkou na vysvědčení. 

 

 

1.ročník - strana 28, 29 

 

Na straně 28 máte křížovku. Doplníte pojmy na správná místa a v silně vytištěných rámečcích jsou 

písmena, která tvoří tajenku . Pošli mi to na whats up /605789496/. Na další straně si přečti, co to 

je půltón - je to nejkratší vzdálenost mezi dvěma tóny. Přirozený půltón je třeba mezi   e-f nebo     

h-c.  Tvým úkolem je v písničce Kudy, kudy, kudy cestička  půltóny zakroužkovat. 

 

 

 
 

 

 

2.ročník -strana 26, 27 

 

 

Na straně 26 a 27 máš pololetní opakování. Prosím, udělej to a pošli mi to na whats up 

/605789496/. Cvičení 5 je vlastně doplnění pojmů pod písničkou. 
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3.ročník -strana 26, 27 

 

Prosím, přečti si o Bedřichu Smetanovi a namluv mně o něm krátkou hlasovou zprávu, kde řekneš 

nejdůležitější věci z jeho života. Poslechni si alespoň dvě symfonické básně z cyklu Má vlast. Máš 

je všechny uvedeny v knize.  

 

 

4.ročník - strana 28,29 

 

Přečti si o strunných nástrojích klávesových, o klavíru, cembalu a varhanách. Poslechni si všechny 

nástroje na YouTube. Dále si přečti o lidové a umělé písni a pošli mně na whats up /605789496/ 

hlasovou zprávu, kde mně vysvětlíš rozdíl mezi oběma písněmi. 

 

 

5.ročník - strana 28, 29 

 

Na straně 28 máš Kdo ví, odpoví. Toto udělej a pošli mně na whats up /605789496/. Pak pokračuj 

a přečti si o rondu. Potom si skladbu poslechni na You Tube. Na další stránce máš píseň Ráda, 

ráda. Buď si ji zazpívej a doplň noty, které chybí nebo si ji najdi ve zpěvnících. Po straně je rychlý 

test, nezapomeň si ho udělat. 

 

 


