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 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 

 

 



Hudební výchova 6.ročník 
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 Rakouský hudební skladatel 
 Patří do období romantismu. 
 Původně byl učitelským pomocníkem. Později 

tohoto zaměstnání nechává a stává se umělcem na 
volné noze – což ovšem pro něho také znamenalo 
žít téměř v bídě a bez peněz. 

 Svou první symfonii vytvořil v 16-ti letech a 
dodnes se hrává. 

 Velmi obdivoval Beethovena. 
 Umírá předčasně ve svých 31 letech. 
 Jeho hudba je zpěvná a bohatá na nádherné 

melodické nápady. 



 Komorní hudba 
 

 Symfonie 
 

 Písně.  
  Píseň PSTRUH nazpívala nejslavnější zpěvačka v historii 

české hudby – Emma Destinová. Tato píseň měla velký 
úspěch , tak později skládá Franz Schubert KLAVÍRNÍ 
KVINTET, kde čtvrtá věta má název : Variace na téma 
Pstruh. Slovem variace se rozumí obměňování – nebo-li 
obměna. Podstatou variací je stálé tvořivé obměňování a 
nové zpracování námětu. 

 Ve čtvrté větě Klavírního kvintetu A-dur slyšíme 4 
smyčcové nástroje – housle, violu, violoncello a kontrabas. 
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 Rakouský hudební skladatel. Patří do období 
romantismu, který měl tyto znaky : velká 
citlivost, vznik symfonické básně, velká obliba 
písně. 

 Schubertovu píseň PSTRUH nazpívala Emma 
Destinnová. 

 Po úspěchu této písně složil KLAVÍRNÍ 
KVINTET A-dur. 

 Ve čtvrté větě jsou variace – obměny. 





 a) Baroko 

 

 b) Klasicismus 

 

 c) Romantismus 



 a)  Emma Destinnová 

 

 b) Elvis Presley 

 

 c) Louis Armstrong 
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 a) Koncert pro klavír 

 

 b) Klavírní sonátu 

 

 c) Klavírní kvintet A-
dur 



 a) Hudba 
melancholická,smutná 

 

 b) Velká obliba písně 
a symfonické básně 

 

 c) Zpívaly se pouze 
jednohlasé chorály 



 a) Výměna struny na 
kytaře 

 

 b)  stálé obměňování 
melodie 

 

 c) Označení dynamiky 
- slabě 
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