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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 osmém 
ročníku. Je součástí tématického okruhu Poslechové 
činnosti. 

Materiál je určený pro vyvozování nového učiva, 
opakování a procvičování učiva. 

Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z 
učebnice Hudební výchova pro 8.roč.ZŠ . Jaroslav 
Mihule, Ivan Poledňák, Petr Mašlaň, Nakladatelství 
Fortuna 1994. 

Prezentace vznikla v lednu 2012 
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The Beatles 
Hudební výchova 8. ročník 
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 a) The Beatles byla anglická rock'n'rollová kapela 
z Liverpoolu. 

 Jejími členy byli John Lennon (zpěv, doprovodná 
kytara), Paul McCartney (zpěv, basová kytara), 
George Harrison (sólová kytara, zpěv) a Ringo 
Starr (bicí, příležitostně zpěv). 

Patří mezi komerčně nejúspěšnější a 
nejuznávanější kapely v historii populární hudby. 

Hudba Beatles je dodnes hraná a oblíbená po 
celém světě. 



 Svým oblečením, styly a výroky určovali trendy 
své doby. 

Kapelu založil roku 1960  John Lennon během 
svých studií na  gymnáziu. 

 Jejich kariéra začala na obyčejných zábavách  a  v 
barech v Německu. 

Vydání  prvního alba s názvem Please Please Me 
(1963), znamenalo začátek beatlemánie ve Velké 
Británii. 

Postupem času Beatles začínají koncertovat po 
celé Evropě a po celém světě.  
 



 Následuje natáčení filmů Perný den, Help a Žlutá 
ponorka. 

 Posléze se Beatles začínají odklánět od jednoduchých 
textů a začínají experimentovat se zvuky různých 
nástrojů (např. indický strunný nástroj sitar)  a také 
hraním se smyčcovým kvartetem (píseň Yesterday) a 
dokonce i s celým orchestrem. 

 Rok 1969 je pro skupinu kritický a definitivně vede k 
jejímu rozpadu. John Lennon začíná na nahrávání vodit 
kontroverzní japonskou umělkyni a svou druhou ženu 
Yoko Ono, proti čemuž protestuje hlavně Paul 
McCartney. 
 



Paul McCartney podává k Nejvyššímu soudu 
31. prosince 1970 žádost o oficiální ukončení 
partnerství Beatles. Všichni členové skupiny se 
vydávají na sólovou dráhu. 

Mají hvězdu na Hollywoodském chodníku 
slávy. 

Dne 8. prosince 1980 se Lennon stal obětí 
atentátu, když se vracel z natáčení. 
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JOHN LENNON 
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Lennonova zeď v Praze na Kampě je shromaždištěm mladých pacifistů 

Od 80. let 20.století 
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Kytary Johna 

Lennona 
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Socha Lennona v Liverpoolu 
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Paul Mc Cartney 
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George  Harrison 
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Sitár – indický hudební nástroj, který používal George Harrison 
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Ringo  Starr 
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Holywoodský chodník slávy  v  Los Angeles v USA, 

 který zdobí více než 2000 pěticípých hvězd  

se jmény a příjmeními známých osobností filmu,  

hudby a televize. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hollywood-walk-of-fame.jpg


 Anglická rocková skupina, která se sehrála na obyčejných 
zábávách v Německu. Vznikla v Liverpoolu, v roce 1960 
přišli do Londýna. 

 John Lennon 
 Paul Mc Cartney 
 George Harrison 
 Ringo Starr 
 - závratná kariéra, nejslavnější lidé své doby, bohatí 
 - rozešli se v roce 1970, později zastřelen John Lennon 
 - zaujali posluchače zajímavým aranžmá písní, vokály. 
 Písně : Yesterday, Michele 
 Filmy : Perný den, Žlutá ponorka 





a) Německo – Berlín 

 

b) Amerika – New 
York 

 

c) Anglie - Liverpool 



a) Bizoni 

 

b) Brouci 

 

c) Baroni 



a)John Level, Paul Mc Cerery, George 
Hansen, Ringo Soaré. 

 

b) John Liver, Paul Mc Cateney, George 
Hausen,Ringo Sánt. 

 

c) John Lennon, Paul Mc Cartney, George 
Harrison, Ringo Star.  



a) r. 1935 – 1945 

 

b) r. 1980 – 1996 

 

c) r. 1960 - 1970 



a) Yesterday, Michele 

 

b) Yesbady,  Mariene 

 

c) Yestooday, Meryday 



a) Pěkný den, Hop, Bílá ponorka 

 

b) Špatný den, Hiphop, Černá 
ponorka 

 

c) Perný den, Help, Žlutá ponorka 
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