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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 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 6.ročník 
 

LEOŠ  JANÁČEK  (1854 – 1928) 
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LEOŠ  JANÁČEK  (1854 – 1928) 

  Světově uznávaný český hudební skladatel klasické hudby, 
představitel světové hudební moderny. 

 Dětství prožil v Hukvaldech na Lašsku. 

 Ve svých 11-ti letech odchází do Brna, kde zpívá v 
chlapeckém klášterním sboru za ošacení a stravu. 

 V Praze  studuje na varhanické škole  a dalšího hudebního 
vzdělání se mu dostalo v Lipsku  a Vídni. 

 Dlouho trvalo, než jej doma i ve světě přijali jako 
významného hudebního skladatele.  

 Velkých úspěchů se tedy dožíval až v pozdním věku. 

 Dnes patří mezi naše nejvýznamnější hudební skladatele, 
společně s Bedřichem Smetanou a Antonínem Dvořákem.  



Socha Leoše Janáčka v blízkosti 

Janáčkova divadla v Brně 

 

8 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Mesto_Brno_-_Janackova_socha_u_Janackova_divadla.jpg


DÍLO LEOŠE JANÁČKA 

 V zahraničí i u nás jsou často uváděny jeho opery – nejznámější je  
JEJÍ PASTORKYŇA. 

 Dále napsal LAŠSKÉ TANCE, které připomínají kraj, kde se Janáček 
narodil. 

 Sbírka básní Petra Bezruče ho inspirovala k napsání několika 
mužských sborů – např. MARYČKA MAGDONOVA. 

 Leoš Janáček byl významným sběratelem lidových písní. 

 Skladbou MLÁDÍ vzpomínal Janáček na mladá léta.Je určena pro 
šest nástrojů (sextet) – flétnu,klarinet,lesní roh, fagot a basový 
klarinet.Když tuto skladbu psal, bylo mu 70 let. 

 Podívejme se, jaké hudební nástroje uslyšíme v dechovém sextetu 
MLÁDÍ. 



Příčná flétna 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Western_concert_flute_2.JPG


KLARINET 
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BASOVÝ  KLARINET 
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Fagot 

6 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/FoxBassoon.jpg


Hoboj 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Oboe_modern.jpg


LESNÍ ROH 
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Zápis do sešitu : 

LEOŠ  JANÁČEK  (1854 – 1928) 

 Narodil se v Hukvaldech. 

 V 11-ti letech odchází do Brna, kde zpívá v 

chlapeckém klášterním sboru. 

 Když později vzpomínal na tuto dobu, napsal 

skladbu MLÁDÍ. Je to dechový sextet, v němž hraje 

6 nástrojů.Jsou to : flétna, hoboj, klarinet, lesní roh 

fagot a basový klarinet. 



OPAKOVÁNÍ 
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Kde se narodil Leoš Janáček ? 

 a) V Nelahozevsi 

 

 b) V Litomyšli 

 

 c) V Hukvaldech 



V dětství zpíval Janáček v klášterním 

chlapeckém sboru. Ve kterém městě to bylo ? 

 a) Ve Vídni 

 

 b) V Hukvaldech 

 

 c) V Brně 



Jak se jmenuje Janáčkův dechový 

sextet ? 

 a) Mladá léta 

 

 b) Mladá melodie 

 

 c) Mládí 



V kolika letech Janáček napsal 

dechový sextet MLÁDÍ ? 

 a) V sedmdesáti letech 

 

 b) V jedenácti letech, když zpíval v chlapeckém 

sboru v Brně. 

 

 c) Byla to jeho první skladba. 



Které hudební nástroje můžeme slyšet v 

Janáčkově dechovém sextetu MLÁDÍ ? 

 

 a) Klavír, kytara, buben, kontrabas,viola,činely. 

 

 b) Trubka,saxofon,zobcová flétna,klavír,triangl. 

 

 c) Flétna,hoboj, klarinet,basový klarinet, lesní roh , 

fagot. 
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