
Milí prvňáčci a milí rodiče, 

 

dnes se společně vydáme do říše zvířat. Nejprve do Antarktidy, kde žijí tučňáci, a pak 

do našich českých lesů, kde ještě stále žijí lišky a možná i dávají dobrou noc. Že jsou lišky 

chytrá zvířátka, víte už možná někteří z televizního večerníčku O chytré kmotře lišce: 

https://www.youtube.com/watch?v=acSpmjzn0SE&list=PLTHuqoc0y_XxHCauE6SZ222p75

k2iaakt Ale že také umí zpívat a tančit, to jste možná ještě neslyšeli… Skladatel Leoš Janáček, 

který napsal operu1 Příhody Lišky Bystroušky, to ale dobře věděl – však to také byl velký 

milovník přírody. Často chodil ráno do parku poslouchat ptáčky a zapisoval si jejich zpěv. 

Takový tučňák, ačkoliv je pták, není zrovna prvotřídní zpěvák2 a bohužel ani neumí létat. To 

ale tučňákům nebrání užívat si života! Více nám prozradí následující odkaz: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wFzDz-g3MJw 

 

V kouzelné zemi Musilandia žijí na ledové kře pan Tučňák ve fraku s paní Tučňákovou 

s mašlí ve vlasech. Co to je za podivnou řeč, kterou mluví? Není to tučňáčtina, ale 

španělština. Víme už, že tučňáci nejsou zrovna zpěváci a taky nemohou létat. Mají ale moc 

rádi hudbu. A tak si rádi tleskají do rytmu a dávají si navzájem různé rytmické hádanky. 

Pojďme si zahrát s nimi! 

 

Nejprve vždy uslyšíte hádanku – rytmus – a zároveň uvidíte pod sebou tři možnosti 

zápisu rytmu. Vaším úkolem je poznat, který zápis odpovídá tomu, co jste slyšeli. Ke každé 

hádance se Vám později zobrazí správné řešení. Zapojit se může klidně celá rodina.       

Poznáte, v jakém taktu byly tyto hádanky zapsány? 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

 

 
1 Opera je hudební dílo, jehož příběh je vyprávěn zpěvem za doprovodu orchestru. 

2 Pro zvědavé žáčky či rodiče ukázka tučňáčího zpěvu: https://www.youtube.com/watch?v=coM-pze7WRU 
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Brrr, v té Musilandii je ale pěkná zima! Vraťme se raději zpět do našich končin, kde už 

je krásně teplo, navštívit Lišku Bystroušku. Bystrouška se zamiluje do Lišáka Zlatohřbítka, 

vezmou se a mají spolu spoustu malých liščátek. A to se ví, taková liščátka je těžké uhlídat. 

Dělají psí (tedy spíš liščí) kusy, skotačí a dokonce i tančí a zpívají! 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10212440340-opera-nas-bavi/20954215894-leos-

janacek-prihody-lisky-bystrousky/titulky (od 16:48) 

 

Píseň, která zní, se jmenuje Běží liška k Táboru. Vy ji možná znáte s jinou melodií: 

 

Zazpívat si tuto písničku a vytleskat její rytmus pro Vás bude určitě hračka.       Pokuste se 

zazpívat si i písničku z Lišky Bystroušky a vytleskat její rytmus. (16:48 – 17:15) 

 

• Bonusové úkoly: Která další česká písnička má stejnou melodii jako písnička 

z obrázku? Podle textu písně můžete zkusit popsat děj, který se odehrává na obrázcích. 

 

Zdraví Vás a na Vaše odpovědi se těší 

nová paní učitelka Petra Čtveráčková 

ctverackova@zusihurnika.cz 
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