
Hudební výchova – pracovní list na týden od 15. 3.  - 19. 3. 2021 

Tento týden se podíváme do dějin hudby a připomeneme si jednoho významného 

českého hudebního skladatele. Také se naučíme něco o hudebním díle, kterému 

říkáme opera a blíže se seznámíme se společenským tancem zvaným polka. 

 

 

 

 

Bedřich Smetana 

− Narozen: 2. března 1824 v Litomyšli. 

− Začal hrát na malé housličky, později i na klavír. 

− Působil ve Švédsku jako dirigent a koncertní umělec,  

po návratu do Čech založil pěvecký sbor Hlahol. 

− Ztratil sluch, ale skládat nepřestal. V této době složil svá největší díla. 

− Zemřel 12. května 1884 a je pohřben na Vyšehradě. 

− Dne 12. května každoročně začíná hudební festival Pražské jaro. 

Hudební dílo: 

Opery: Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, 
Čertova stěna 

Pro orchestr: cyklus symfonických básní Má Vlast – skládá se z částí: Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z 
českých luhů a hájů, Tábor, Blaník 

Pro klavír: České tance, Polky, … 

Sbory:   Dvě ‚‚Hesla‘‘ - pro Hlahol. 

Záliby: rád tančil, hrál karty, šachy, lovil zvěř a procházel se v přírodě 

Poslech: tentokrát si poslechni následující hudební ukázky. Jsou ze známé opery B. Smetany, která 
se jmenuje Prodaná nevěsta. Přejdi na odkazy: 

Proč bychom se netěšili 

Znám jednu dívku, ta má dukáty  tuto ukázku si můžeš pustit až od šesté minuty do konce 

Polka 

Co je to polka? 
Polka je český tanec ve dvoudobém taktu živějšího tempa. Vznikl kolem roku 1830 a brzy se stal 
mezinárodně rozšířeným společenským tancem.  
Známou taneční polkou od Bedřicha Smetany je Luisina polka 

Co je to opera? 
Opera je hudebně-dramatické dílo, které propojuje text neboli libreto, sólovou nebo sborovou vokální 
a instrumentální hudbu, často i tanec. Skladba může být uvedena v divadle, v rozhlase či televizi. 
Jednoduše můžeme říct, že opera je hudební divadlo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X9X1gYICsQk&ab_channel=HomoHumanus
https://www.youtube.com/watch?v=HUXhEzIuRhQ&ab_channel=AchillesValda
https://www.youtube.com/watch?v=_18RBnfoE74


Hudební výchova – KONTROLNÍ LIST – za týden od 15. – 19. 3. 2021 

           Jméno………………………………….. 

Úkol: Vylušti následující tajenku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajenka: 

1. Co je to Pražské jaro?   hudební ______      

2. Jak se jmenuje jedna z oper B. Smetany?  T________ 

3. Ve Švédsku působil jako _______ a koncertní umělec. 

4. B. Smetana se narodil se ve městě ______ 

5. Jak se říká zpěvu (= sólová nebo sborová vokální hudba) a divadlu dohromady? 

6. Jaká je nevěsta z názvu opery? (přídavné jméno) 

7. Jak se jmenuje řeka z hudebního cyklu: Má Vlast? 
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