
Žák v režimu individuálního studia si zakoupí u učitele hud. nauky pracovní sešit-učebnici  
 Martin Vozar – Hudební nauka pro ZUŠ 3.ročník  

a samostatně během roku vypracuje podle instrukcí zadaná cvičení (sešit bude v dohodnutých 
intervalech předkládat učiteli ke kontrole) 
 
Další doporučené publikace s přehledným výkladem hudební nauky: 

 Luděk Zenkl: ABC hudební nauky 
 Dagmar Lisá: Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 1. díl 

K dostání v prodejnách hudebnin (např. Melodie Voříšek, Na Sadech 16, Č.Budějovice) a na internetu. 
 
 
 
 

 

PŘEZKOUŠENÍ Z HUDEBNÍ NAUKY – INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM   
- určeno žákům, kteří mají povolené domácí individuální studium hudební nauky v ZUŠ Č.Krumlov 

3. ročník 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLOLETNÍ ZKOUŠKA 
 
Zkouška se uskuteční začátkem ledna; proběhne formou písemného testu a případných 
doplňujících ústních otázek. Test i ústní otázky budou vycházet z níže uvedené látky. 
 
NOTY: 
noty v houslovém klíči od f (malého) do e

3
 (ovládat čtení a zápis) 

klavíristé, klávesisté a violoncellisté: noty v basovém klíči od C (velkého) – d
1 
(ovládat čtení a zápis) 

 
STUPNICE: 
pořadí # / b v předznamenání 
durové stupnice do 4# a 4b - umět zapsat 
jak dělíme mollové stupnice (aiolská – harmonická – melodická), jak se tyto stupnice tvoří 
stupnice a-moll - umět zapsat (aiolskou - harmonickou – melodickou) 
 
AKORDY:  
které stupně ve stupnici tvoří tónický kvintakord? Jmenuj tóny kvintakordu a jeho obratů v tóninách, 
které znáš, zapiš 
 
INTERVALY:  
základní intervaly (čisté a velké) - vyjmenuj a zapiš od různých tónů 
 
DYNAMIKA:  
jak zní celým slovem zkratky ppp, pp, p, mf, f, ff, fff a co znamenají; Co je crescendo, decrescendo? 
V jakém jazyce jsou tyto a jiné dynamické, ale i tempové a přednesové výrazy, se kterými se v hudbě 
setkáváš? 
 
RYTMUS:  
ťukání (tleskání) rytmu s počítáním (noty a pomlky celé až šestnáctinové) 
 
HUDEBNÍ SKLADATELÉ: 
Bedřich Smetana – nauč se a zapamatuj si co nejvíce o tomto skladateli; řekni, co o něm víš. 
Poslechni si jeho skladby na www.youtube.com. Které jeho skladby jsi slyšel/a (na koncertě, v divadle, 
v televizi, youtube)? Které dokážeš jmenovat? Co bys o těchto skladbách řekl/a? Hrál/a jsi něco od 
B.Smetany?  
 
 

 
 
 

pokračování… 



POSTUPOVÁ ROČNÍKOVÁ ZKOUŠKA – ČERVEN 
 
Zkouška se uskuteční začátkem června; proběhne formou písemného testu a případných 
doplňujících ústních otázek. Požadované znalosti: látka z 1. pololetí a navíc: 

 
 
STUPNICE: 
mollové stupnice do 2# a 2b umět zapsat (u každé moll stupnice aiolskou, harmonickou a melodickou) 
vysvětli, co jsou stejnojmenné stupnice 
vysvětli, co jsou paralelní (= souběžné) stupnice      
 
HLAVNÍ STUPNĚ VE STUPNICI: 
co je tónika, subdominanta, dominanta a jak se značí ? zjisti si a vysvětli, k čemu je užitečné znát 
akordy postavené na těchto stupních 
 
AKORDY: 
vytvoř T

5
,  T

6 
a

 
T

6/4  
v tóninách, které znáš 

 
INTERVALY:  
co je interval, které jsou čisté a které velké? Vytvořit čisté a velké intervaly od různých tónů 
 
HUDEBNÍ POJMY: 
co je tónina, co je transpozice? 
 
NÁZVOSLOVÍ – TEMPO: 
adagio, moderato, allegro, accelerando, ritardando 
 
NÁZVOSLOVÍ – PŘEDNES:  
cantabile, dolce, espressivo, meno 
 
NÁZVOSLOVÍ – DYNAMIKA:  
zopakuj si dynamická znaménka, která znáš 
 
TAKT:  
na kolik dob počítáme osminovou notu v 3/8 taktu? Na kolik dob počítáme čtvrťovou notu v 3/8 taktu? 
 
HUDEBNÍ NÁSTROJE:  
žesťové a dřevěné dechové nástroje; které z nich poznáš podle zvuku? řekni co nejvíce o svém 
hudebním nástroji (zpěváci řeknou, jak rozdělujeme druhy zpěvních hlasů). Znáš jméno nějakého 
slavného hráče, který hraje na stejný nástroj, jako ty (zpěváci uvedou pěvce, které znají)? 
 
HUDEBNÍ SKLADATELÉ:  
Antonín Dvořák – nauč se a zapamatuj si co nejvíce o tomto skladateli; řekni, co o něm víš. 
Poslechni si jeho skladby na www.youtube.com. Které jeho skladby jsi slyšel/a (na koncertě, v divadle, 
v televizi, youtube)? Které dokážeš jmenovat? Co bys o těchto skladbách řekl/a? Hrál/a jsi něco od 
A.Dvořáka?  

 


