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

• Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z 
učebnice Hudební výchova pro 6.roč.ZŠ, Jaroslav 
Mihule, Miroslav Střelák, 1996. 

• Prezentace vznikla v prosinci 2011 
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Johann Sebastian Bach 

Hudební výchova 6.ročník 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Bach.jpg


Johann Sebastian Bach  (1685 – 

1750) 
• Je hlavním představitelem období zvaného hudební 

baroko. 

• Je také jedním z největších tvůrců polyfonní hudby. 

• Je považovaný za jednoho z největších géniů všech 
dob. 

• Narodil se v Německu v Eisenachu. 

•  Projevoval výrazné hudební nadání již od útlých let. 

• V dětství přišel brzy o rodiče a vychovával ho jeho 
starší bratr, který byl také vynikajícím hudebníkem. 

• Ve stáří se mu začal velmi zhoršovat zrak a po 
nevydařené oční operaci úplně oslepl. 

 



Dílo Johanna Sebastiana Bacha 

 Tvorba Johanna Sebastiana Bacha je velmi 
rozsáhlá – zahrnuje skladby varhanní, klavírní 
(cembalové), orchestrální, komorní, nástrojové 
koncerty a díla kantátová. 

 Patří k nejvzácnějším pokladům světové kultury. 

 Na závěr svého života složil mistrovský cyklus 
polyfonních skladeb s názvem Umění fugy. Jedna z 
částí tohoto díla zůstala nedokončená a jeho syn 
sem vepsal poznámku: Nad touto skladbou, v níž 
se jako jedno z témat objevuje jméno B-A-CH, 
skladatel zemřel. 

 



Socha J.S.Bacha v Lipsku 
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Varhany v arnstadtském kostele 

Bach- Kirche 
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Zápis do sešitu : Johann Sebastian Bach 

 Představitel barokní hudby, pocházel z 

Německa. Hodně děl věnoval varhanám. 

Brzy ztratil rodiče, vychovával ho straší 

bratr, který žárlil na jeho hudební talent. 

J.S. Bach se staral o početnou rodinu, jeho 

tři synové byli rovněž hudebníci. Ve stáří 

oslepl. Zemřel při práci na díle Umění 

fugy. 

 



Opakování 



J.S.Bach ovládal tyto hudební 

nástroje : 

 a) Housle, violoncello, kontrabas 

 

 b) Trubku,klarinet, hoboj 

 

 c) Klavír (cembalo), varhany 



J.S.Bach se narodil : 

 a) V Německu 

 

 b) V Rakousku 

 

 c) V Itálii 



Ve kterém uměleckém období 

J.S.Bach žil a tvořil ? 

 a) Renesance 

 

 b) Baroko 

 

 c) Klasicismus 



Kdo vychovával J.S.Bacha, když mu 

zemřeli rodiče ? 

 a) Žil v útulku pro sirotky 

 

 b) Jeho starší bratr 

 

 c) Jeho vzdálení příbuzní 



Jak se jmenuje poslední 

nedokončené dílo J.S.Bacha ? 

 a) Fuga D-moll 

 

 b) Braniborské 

koncerty 

 

 c) Umění fugy 



Kdo dokončil poslední Bachovo dílo 

Umění fugy ? 

 a) Německý barokní skladatel Georg 

Friedrich Händel. 

 

 b) Syn Johanna Sebastiana Bacha 

 

 c) Německý hudební skladatel z 

období romantismu -  Richard Wagner 
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