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ANOTACE 

 Materiál DUM (digitální učební materiál) je 

určen pro práci na interaktivní tabuli, popřípadě 

práci s dataprojektorem. 

 Využít se dá v předmětu Hudební výchova v 

šestém ročníku. Je součástí tématického okruhu 

Poslechové činnosti. 

 Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel 

z učebnice Hudební výchova pro 6.roč.ZŠ, 

Jaroslav Mihule, Miroslav Střelák, 1996. 

 Prezentace vznikla v září 2011 

 

 



JOSEF HAYDN  (1732 – 1809) 

 

Hudební výchova pro 6.ročník 
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JOSEF  HAYDN   (1732 – 1809) 

 Josef Haydn byl rakouský hudební skladatel. 

 Dva roky působil u nás v Čechách na barokním 

zámku Dolní Lukavice, kde hrál v kapele a 

napsal zde i svoji první symfonii, které se dnes 

říká „Lukavická“. 

 Byl to srdečný a přátelský člověk a společně s 

Mozartem a Beethovenem navázal vztah k našim 

zemím. 

 Haydn složil více jak 100 symfonií a 80 

smyčcových kvartetů. 

 Haydn je často označován jako otec symfonie, 

nebo otec smyčcového kvarteta. 



DÍLO JOSEFA HAYDNA 

 Haydn složil 2000 skladeb 

 KOMORNÍ HUDBA 

 OPERY 

 SYMFONIE 

 VOKÁLNÍ DÍLA 

 KONCERT PRO TRUBKU Es-dur.  

 Tento koncert napsal v době, kdy už byl slavným 
skladatelem, známým po celé hudební Evropě. Tento 
koncert je zvláštní tím, že se zde poprvé objevuje 
trubka jako sólový nástroj. Doposud se na trubku 
hrály jen některé tóny a hra na ni byla mezená. 

 Závěrečná věta koncertu je psaná ve formě RONDA, 
což bývalo u koncertů v době klasicismu obvyklé. 

 Rondo je hudební forma, v níž se často vrací a opakuje 
hlavní hudební myšlenka. 



ZÁPIS DO SEŠITU : 

JOSEF  HAYDN  ( 1732 – 1809) 

 Rakouský hudební skladatel, tvořil v období 

klasicismu. Dva roky působil v Dolní Lukavici u 

Plzně. Složil více jak 100 symfonií a 80 

smyčcových kvartetů. 

 

 Poslech : Koncert pro trubku Es-dur 

 

 Forma rondo – neustále se vrací hlavní téma. 

 

 Trubka – patří mezi nástroje dechové – žesťové, 

stejně jako pozoun, lesní roh a tuba. 
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Trubka 

 

Pozoun 
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Lesní roh 

Tuba 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/French_horn_front.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Two_F_tubas.jpg


OPAKOVÁNÍ 



JAKÉ NÁRODNOSTI JE HUDEBNÍ 

SKLADATEL JOSEF HAYDN ? 

 a) Německé 

 

 b) Maďarské 

 

 c) Rakouské 



MĚSTO V ČECHÁCH, KDE J. HAYDN 

PŮSOBIL. 

 a) Ratibořice 

 

 b) Dolní Lukavice 

 

 c) Kolín 



TRUBKA PATŘÍ MEZI HUDEBNÍ NÁSTROJE 

 a) dechové dřevěné 

 

 b) bicí 

 

 c) dechové žesťové 



JOSEF HAYDN SLOŽIL 

 a) Vltavu 

 

 b) Koncert Es - dur 

pro trubku 

 

 c) Operu Čert a Káča 
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