
VY_32_INOVACE_16 
Petr Iljič Čajkovskij_39 

Autor:  Jindřiška Čalová 
Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková 

organizace 
Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole 

Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 
 



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 devátém 
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 a víceletá 
gymnázia. Jaroslav Mihule,Ivan Poledňák, Petr 
Mašlaň. Nakladatelství Fortuna 1997. 

Prezentace vznikla v dubnu 2012. 
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Petr Iljič Čajkovskij (1840 – 1893) 

Hudební výchova 8.ročník 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Peter_Tschaikowski.jpg


Petr Iljič Čajkovskij ( 1840 – 1893) 

• Petr Iljič Čajkovskij patří mezi nejslavnější 

ruské skladatele. Jeho díla se hrají po 

celém světě. 

• Narodil se ve Votkinsku. 

•  Žil v období romantismu. 

• Studoval na petrohradské konzervatoři a 

působil později jako pedagog moskevské 

konzervatoře. 



Petr Iljič Čajkovskij ( 1840 – 1893) 

• Čajkovskij vynikl jako autor symfonií a 
nástrojových koncertů, ale stejně tak i jako 
autor oper. Mezi nimi se Těší velké oblibě 
opera Evžen Oněgin.(Podle románu 
Alexandra Sergejeviče Puškina.) 

• Z jeho baletů je velice známé Labutí 
jezero - příběh pojednává o hodné 
princezně Odettě, kterou zaklel čaroděj do 
labutě.  



Petr Iljič Čajkovskij ( 1840 – 1893) 

• Čajkovskij nepatřil ke skupině ruských 

skladatelů, kteří si říkali „Mocná hrstka“ a 

chtěli vytvořit národní ráz své hudby. 

Přesto má i Čajkovského hudba nápadný 

ruský národní ráz. 



Petr Iljič Čajkovskij ( 1840 – 1893) 

• Čajkovského Koncert b-moll pro klavír a 
orchestr znají často i lidé, kteří vážnou hudbu 
většinou neposlouchají. Je to skladba právem 
oblíbená. 

•  Čajkovského poměr k ruské lidové hudbě dobře 
ukazuje například jeho první smyčcový 
kvartet. Použil zde melodii ruských lidových 
písní. 

• Čechy navštívil Čajkovskij třikrát.Praha mu 
vzdala nadšený hold při uvedení opery Evžen 
Oněgin v Národním divadle. 
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Petr Iljič Čajkovskij v mládí 
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Petr Iljič Čajkovskij v pozdějších letech 
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Busta Čajkovského v Petrohradu 
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Balet P.I.Čajkovského Labutí jezero 
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Balet Louskáček -  zobrazení na poštovních známkách 
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Souboj Oněgina s Lenským 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Yevgeny_Onegin_by_Repin.jpg


Zápis do sešitu:   Petr Iljič Čajkovskij (1840 – 1893) : 
                     

• Byl představitelem ruského hudebního 
romantismu. Několikrát navštívil Prahu, kde 
dirigoval svá díla.Rozuměl si s A.Dvořákem.Pro 
svá hudební díla volil ruské náměty, např. podle 
Puškina složil operu Evžen Oněgin a Piková 
dáma. 

• Poslech : Smyčcový kvartet D-dur – jeho 
druhá věta nese název Andante cantabile, v ní 
cituje ruskou lidovou píseň. 

• Ve světě Čajkovského proslavila také baletní 
hudba – Labutí jezero a Louskáček. 

• Velmi známý je jeho Klavírní koncert b-moll. 



OPAKOVÁNÍ 

 



Petr Iljič Čajkovskij se narodil 

 

• a) V Rusku ve Votkinsku 

 

• b) V Itálii v Římě 

 

• c) V Německu v Bonnu 



Petr Iljič Čajkovskij žil v období 

 

• a) Renesance 

 

• b) Baroka 

 

• c) Romantismu 



Kde studoval hudbu Petr Iljič 

Čajkovskij ? 

 

• a) Ve varhanické škole v Praze 

 

• b) Na petrohradské konzervatoři 

 

• c) Na JAMU v Brně 



Opery Petra Iljiče Čajkovského 

 

• a) Evžen Oněgin, Piková dáma 

 

• b) Eduard Oněgin, Srdcová dáma 

 

• c) Evžen Otěngin, Hercová dáma 



Hlavní ženská postava opery 

Evžen Oněgin 

 

• a) Tanja  

 

• b) Taťána 

 

• c) Tamara 



Balety Petra Iljiče Čajkovského 

 

• a) Husí jezero, Veselá krasavice, Oříšek 

 

• b) Kačeří jezero, Bdící krasavice, 

Loupáček 

 

• c) Labutí jezero, Spící 

krasavice,Louskáček 



Kdo je hlavní postavou baletu 

Labutí jezero ? 

 

• a) Princezna Odetta zakletá do labutě. 

 

• b) Princezna se zlatou hvězdou na čele 

 

• c) Pyšná princezna 



Jakou skladbu od P.I.Čajkovského si volí někteří 

sportovci jako podklad pro svoji cvičební sestavu ? 

 

• a) Klavírní album pro mládež 

 

• b) Italské capricio 

 

• c) Koncert b-moll pro klavír a orchestr 
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