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accompany sb on the piano  doprovázet někoho na piáno 
accordion  akordeon, tahací harmonika 
air  melodie, nápěv, árie  
arrangement  hudební úprava, zpracování 
B-flat bass  baryton 
bagpipes  dudy 
balalaika  balalajka 
banjo  bendžo 
bar  taktová čára; takt 
bass drum  buben 
bassoon  fagot 
beat the drum  bubnovat 
bells  zvonky, zvony 
bow  smyčec 
brass instruments  žesťové nástroje 
brushes  metličky 
bugle  trubka, polnice, signální roh 
cacophonous  kakofonický, nelibozvučný 
castanets  kastaněty 
cello, pl. cellos  violoncello, cello 
clarinet  klarinet 
common musical terms  běžné hudební termíny 
cornet  kornet; kornetista  
counterpoint  kontrapunkt; zdůraznit, zvýraznit kontrastem 
cymbalon  dulcimer (strunný nástroj připomínající cimbál) 
cymbals  činely 
discordant  disonantní; disharmonický 
double bass  kontrabas 
drum  buben 
drum roll  virbl 
drum set  bicí (nástroje) 
drumstick  palička na buben; pečené (drůbeží) stehno 
dulcimer  dulcimer (nástroj podobný cimbálu) 
euphonium  eufonium, baryton 
fanfare  fanfára; vytroubit, vyhlásit 
fife  píšťala, pikola 
flat  tón o půl tónu snížený (béčko) 
flugelhorn  křídlovka 
flute  flétna 
French horn  lesní roh 
grand piano  koncertní křídlo; klavír 
hammond organ  varhany Hammond  

(elektronické se dvěma klávesnicemi)  
harmonica  foukací harmonika 
harmonious  harmonický; libozvučný 
harmony  harmonie 
harp  harfa; hrát na harfu 
harpsichord  cembalo  
have no ear for music  nemít hudební sluch 
hi-hat, high hat  šlapací činely (součást bicích) 
improvise  improvizovat 
kettle drums  tympány, kotle 
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keys and stops  stupnice a rejstříky 
lyrics  text, slova, zejm. populární písně  
mandolin  mandolína 
melodious  melodický, dobře znějící 
melody  melodie, nápěv 
mouth organ  foukací harmonika 
mouthpiece  náustek, nátrubek 
music stand  pult na noty, notový pult 
music stool  židle nebo sedátko u klavíru 
musical instruments  hudební nástroje 
musical terms  hudební termíny, výrazy 
note  nota; tón; klávesa  
oboe  hoboj; varhanní rejstřík 
panpipes  Panova píšťala, syrinx, moldánky 
piano accordion  pianová, klávesová harmonika 
piccolo  pikola (malá flétna) 
pick  vybrnkávat, brnkat 
play by heart  hrát zpaměti 
play out of tune  hrát falešně 
played with a bow  při hraní se používá smyčec 
plectrum  trsátko, plektrum 
pluck  vybrnkávat, brnkat 
practise  cvičit (hru na hudební nástroj) 
read music  znát noty; umět zpívat nebo hrát podle not 
recorder  zobcová flétna 
reed  jazýček, plátek hudebního nástroje 
rest  pomlka, pauza 
scale  stupnice; škála; rozsah hudebního nástroje  
sharp  tón zvýšený o půl tónu (křížek)  
side drum  malý bubínek s dvěma paličkami 
sight-read  umět číst nebo hrát z listu 
sing out of tune  zpívat falešně 
sitar  sitar (indický hudební nástroj) 
snare drum  malý bubínek 
spinet  spinet, krátké pianino (US) 
staff, pl. staves  notová osnova, linky  
stringed instruments  strunné, smyčcové nástroje 
strum  drnkat na hudební nástroj  
strum with a plectrum  vybrnkávat trsátkem 
tambourine  tamburína 
tone-deaf  bez hudebního sluchu 
triangle  triangl 
trombone  pozoun(ista), trombón(ista) 
tuba  tuba 
tune (up)  naladit 
vibes (jazz)  vibrafon (džez) 
viola  viola  
violin  housle 
wind instrument  dechový nástroj 
woodwind instrument  dřevěný dechový hudební nástroj 
xylophone  xylofon 
 


