
Milí žáci prvních ročníků, milí rodiče! 

Protože naše hudební nauka se nadále vyučuje distančně, budeme se tím víc snažit, aby žáci nebyli o nic 
ošizeni – pokud možno ani o zpívání a poslech. Obojí je pro vás připraveno také dnes. 

K písničce: je stejná, kterou jsme zkoušeli už před několika týdny, ale tentokrát je vylepšená o zpěv! A 
k tomu se váže jedno pozvání: písničku nazpívala paní učitelka, která se v naší ZUŠ stará o pěvecký sbor. A 
bude moc ráda, když v příštím školním roce rozmnožíte jeho řady! Pokud se v naší ZUŠ učíte hrát na nějaký 
hudební nástroj, můžete chodit na pěvecký sbor zdarma. Je potřeba se ale samozřejmě předem přihlásit a 
svůj hlásek paní učitelce předvést, a to v rámci přijímacích zkoušek, které jsou plánovány na 15. – 19. 6. 
2020, pokud se situace nějak významně nezmění. Vše bude na stránkách školy. Zpívání ve sborečku moc 
doporučuji! Poslech možný také zde: https://coloreton.cz/video/ 

Dnešní písnička pro všechny je připravena v MP3, můžete si připravit i rytmický hudební nástroj, pokud 
doma nějaký máte, nebo třeba cinkat opatrně na nějakou ne příliš křehkou skleničku, něčím ťukat, chrastit 
a podobně. 

 Slova: 

Což jsem já zajíček nešťastný, 
když vyjde sluníčko překrásný! 
Do pole táhnu, běhy natáhnu, 
semotam se točím, skrčím se, 
já toho myslivce bojím se… 
Zajíček se určitě dobře schoval a nic se mu nestalo! 

A my můžeme jít na další úkoly: je pro vás připraveno vybarvování – pokud nemáte možnost tisku, tak si 
jen na jména not ukazujte a říkejte, zda byste před ně dali křížek nebo béčko nebo jestli se píšou na lince 
nebo v mezeře. 

Kdo budete vybarvovat, můžete si k tomu (ale klidně i předem nebo potom) pustit krátkou skladbičku: 

https://www.youtube.com/watch?v=PGKRUx4lM-0 

Nahrál ji smyčcový orchestr naší školy, ale jeho členové tentokrát nepoužívali smyčce, ale jen na struny 
brnkali – říká se tomu PIZZICATO /vyslov picikáto/. 

A jestli si ještě vzpomínáte na tajenku z minulé lekce – bylo to slovo decrescendo – tak tady uslyšíte příklad 
takového decrescenda – zeslabování. Orchestr na konci bude zeslabovat stále víc a víc, až k poslednímu 
tichému brnknutí. 

 

Pokud budete chtít, můžete fotku nebo scan svých vybarvených omalovánek poslat na adresu 
vojtiskova@zusihurnika.cz 
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