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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 
sedmém  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 7.roč.ZŠ, 
Jaroslav Mihule,Pavel Jurkovič, Miroslav Střelák, 
Fortuna 

Prezentace vznikla v říjnu 2012 
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Adam Michna z Otradovic – vánoční písně 

Hudební výchova 7.ročník 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Meister_des_Paraments_von_Narbonne_%28Umkreis%29_001.jpg


Adam Michna z Otradovic 

• Vánoční zvyky, stavění betlémů, koledy – to vše pochází převážně z doby 
barokní. 

• Varhaník z Jindřichova Hradce Adam Michna z Otradovic byl v polovině 
17.století jedním ze vzdělaných barokních skladatelů i básníků. 

• Jeho vánoční ukolébavka- Chtíc aby spal-zlidověla a pomáhala v dobách 
temna udržovat v lidu vědomí českého jazyka a české kultury. 

• Lidové vánoční koledy jsou součástí tvořivosti našeho lidu. 

• Jistě znáte a doma si zazpíváte např.Jak jsi krásné neviňátko,Slyšte,slyšte 
pastuškové, Nesem vám noviny,Veselé vánoční hody aj. 

• V koledách se často zpívá o životě lidí na venkově, o pastýřích, o jesličkách 
a nejednou i o venkovských muzikantech, kteří se vypravili do biblického 
Betléma zahrát a zazpívat Ježíškovi. 

• Slovo pastorální (pastýřský, venkovský) se často užívá právě pro takové 
náladové okruhy. 

• Vánočním písním se také často říká PASTORELY – mají většinou pastýřské 
náměty. 
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Vánoční stromeček je vedle jesliček nejznámější symbol vánoc. 
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Jesličky – nikdy zde nechybí pastýři. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Betlem_Toman_02.jpg
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Adam Michna z Otradovic – varhaník z Jindřichova Hradce 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Adam_michna_z_otradovic.jpg
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Jindřichův Hradec – rodiště Adama Michny 
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Obálka sbírky Česká mariánská muzika. 

Autorem je Adam Michna z Otradovic 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Michna_Ceska_maryanska_muzyka.jpg


Zápis do sešitu : Koledy 

• Koledy jsou vánoční písně, které oslavují 

narození Ježíše.Často je autoři psali i s 

hudebním doprovodem – říkalo se jim 

PASTORELY – pastýřské zpěvy. 

• Vánoční ukolébavka „Chtíc aby spal“ od 

Adama Michny z Otradovic zlidověla a 

dodnes se zpívá. 



OPAKOVÁNÍ 



Co je to koleda ? 

• a) Trampská píseň 

 

• b) Vánoční píseň,oslavující narození 

Ježíše. 

 

• c) Protestsong – píseň protestní 



Co to jsou pastorely ? 

• a) Písně s  vlasteneckým námětem. 

 

• b) Písně Národního obrození 

 

• c) Pastýřské zpěvy 



Kdo byl Adam Michna z Otradovic? 

• a) Varhaník,hudebník a básník. 

 

• b) Houslista a spisovatel. 

 

• c) Kytarista a malíř. 



Rodiště Adama Michny z Otradovic 

• a) Křečovice 

 

• b) Litomyšl 

 

• c) Jindřichův Hradec 



Nejznámější zlidovělá vánoční 

píseň Adama Michny 

• a) Tichá noc 

 

• b) Chtíc aby spal 

 

• c) Vánoční mše 



Z jaké doby pochází většina 

vánočních zvyků a koled ? 

• a) Z doby renesanční 

 

• b) Z doby gotické 

 

• c) Z doby barokní 
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