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Vhodné využití: Předmět: Hudební výchova 

   Ročník: 4. 

Časová náročnost: 1 vyučovací hodina 

Metodické poznámky: Pracovní list slouží k procvičení učiva o hudebních nástrojích a 

jejich zařazení do nástrojových skupin. Může být požit pro skupinovou i samostatnou práci 

žáků. Žáci nejprve řeší hádanky o hudebních nástrojích. V druhém úkolu mají nápovědu ve 

formě obrázků, pokud sami nástroje nepoznají.  

Obrázky hudebních nástrojů použity ze souboru klipart. 

Řešení: 

1.  a) kontrabas    f) lesní roh 

 b) saxofon    g) cimbál 

 c) tympán        h) fagot 

 d) klavír    ch) housle 

 e) pikola    i) kytara 

 

2. fagot, dechové dřevěné  tympán, bicí 

 housle, strunné smyčcové  saxofon, dechové dřevěné 

 pikola, dechové dřevěné  klavír, strunné úderné (klávesové) 

 lesní roh, dechové žesťové  kytara, strunné drnkací 

 kontrabas, strunné smyčcové cimbál, strunné úderné 

 

Ověřeno ve třídě 4. A dne 11. 1. 2013 

 

 



 
 
 

POZNÁŠ HUDEBNÍ NÁSTROJE? 

1. Poznáš, o jaký nástroj se jedná? 

a) Jsem největší ze strunných smyčcových nástrojů. Hudebník, který na mě hraje, musí stát. 

__________________________________________________________________________ 

b) Patřím do skupiny dechových dřevěných nástrojů, i když jsem vyrobený z plechu. Zvuk 

však tvořím pomocí plátku. Často mě využívají jazzové kapely. 

__________________________________________________________________________ 

c) Jsem velký bicí nástroj, někdy nazývaný „ kotel“. 

___________________________________________________________________________ 

d) Patřím mezi strunné nástroje, i když to tak na první pohled nevypadá. Struny mám uvnitř 

sebe a aby se rozezněly, musí do nich uhodit kladívko. 

___________________________________________________________________________ 

e) Jsem nejmenší z dřevěných dechových nástrojů.  

___________________________________________________________________________ 

f) Patřím mezi dechové žesťové nástroje. Často se na mě troubí fanfáry při mysliveckých 

slavnostech. 

___________________________________________________________________________ 

g) Jsem nástroj, který využívají hlavně lidové kapely na Moravě. Patřím do skupiny strunných 

úderných nástrojů. 

___________________________________________________________________________ 

h) Jsem největší ze skupiny dechových dřevěných nástrojů. Moje jméno někdy říkají lidé, 

kteří nehrají, ale nadávají. 

___________________________________________________________________________ 

ch) Abychom se rozezněly, musí hudebník použít smyčec. Jsme z naší skupiny nejmenší. 

___________________________________________________________________________ 

i) Mám nejčastěji 6 strun a často se na mě hraje u táboráku. 

___________________________________________________________________________ 



 
 
 

2. K jednotlivým nástrojům napiš jejich název a nástrojovou skupinu, do které patří: 
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