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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 pro 6.ročník 
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 Německý hudební skladatel z období romantismu. 
 Narodil se r.1833 v Hamburku a zemřel r.1897 ve Vídni. 
 Získal vyšší hudební vzdělání v oboru klavírní hry. 
 Protože byl z chudé rodiny, již ve svých 13-ti letech začal 

vypomáhat finančně rodině svým vystupováním na 
veřejnosti. 

 Byl velmi ovlivněn hudbou Bacha, Mozarta a 
Beethovena. 

 Brahms byl člověk velkorysý a laskavý. Když u mladého 
umělce objevil talent, nezištně mu pomáhal. To se týká 
především Antonína Dvořáka, jemuž pomohl v začátcích. 



Johannes Brahms   (1833-1897) 
Antonín Dvořák   (1841-1904) 
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 Z Brahmsovy tvorby zpopulárněly Uherské tance, 
některé jeho valčíky, Ukolébavka.Tyto skladby nám 
ukazují Brahmsovu lásku k lidovému projevu. 

 Jeho hlavní doménou byla však hudba symfonická a 
komorní.Psal symfonie, koncerty, sonáty, kantáty a 
četné písně. 

 Operu a symfonickou báseň však nenapsal ani jednu. 
 Měl hodně kritiků, ale vydobyl si také všeobecné 

uznání a obdiv. 
 Jeho tvorba se těší trvalému zájmu na celém světě. 



 Německý hudební skladatel, narodil se v 
Hamburku, zemřel ve Vídni. 

 Získal vyšší hudební vzdělání v oboru klavírní hry. 

 Pomohl Antonínovi Dvořákovi k vydání jeho 
Slovanských tanců. 

 Skládal písně. Světově proslulou se stala jeho 
Ukolébavka. 

 Známé jsou také Uherské tance a valčíky. 





 a) Francouzské 

 

 b) Německé 

 

 c) Rakouské 



 a) V New Yorku 

 

 b) V Dolní Lukavici 

 

 c) V Hamburku 



 a) Na trubku 

 

 b) Na violoncello 

 

 c) Na klavír 



 a) Bedřichu  Smetanovi 

 

 b) Leoši  Janáčkovi 

 

 c) Antonínu Dvořákovi 



 a) Slovanské tance 

 

 b) Strážnické tance 

 

 c) Uherské tance 



 a) Lašské tance, opera Rusalka,píseň Pstruh. 

 

 b) Uherské tance,Valčíky,Ukolébavka. 

 

 c) Koncert pro trubku,opera Prodaná 
nevěsta,Vltava. 
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