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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 
 



Osvobozené divadlo 

Hudební výchova 7.ročník 



Osvobozené divadlo 

• Osvobozené divadlo bylo netradiční, osobitou pražskou 
scénou. 

• Vedl je Jiří Voskovec a Jan Werich. 

• Vytvořili zde řadu optimistických divadelních her,v nichž 
sami vystupovali v hlavních rolích jako dvojice komiků. 

• Jejich divadlo dávalo lidem odvahu, radost, naději i 
dobrou náladu ve zlých časech. 

• Osvobozené divadlo bojovalo svým uměním proti 
každému zpátečnictví 

• V sousedním Německu se r. 1933 dostal k moci 
nacismus v čele s Adolfem Hitlerem. 

• Demokracie tam byla potírána, noviny a rozhlas mohly 
uveřejňovat pouze cenzurované zprávy. 



Osvobozené divadlo 

• Začala vlna zatýkání a násilí.Německo se stalo 
hrozbou pro celou Evropu a zvláště pro nejbližší 
sousedy – Československo a Polsko. 

• Osvobozené divadlo se snažilo lidi povzbuzovat 
a posilovat svými divadelními představeními. 

• K takovým divadelním hrám patřila např. Těžká 
Barbora.V humorném příběhu ze starého 
Holandska obrovské dělo pojmenované Těžká 
Barbora,nabité holandskými sýry, zažene 
útočníky. Pravda vítězí. 



Osvobozené divadlo 

• Humor a smích a také strhující písně Jaroslava Ježka – to byla 
veliká zbraň Osvobozeného divadla.Těmito zbraněmi dovedlo 
Osvobozené divadlo promluvit o velmi vážných věcech. 

• Jednou z písní hry je píseň David a Goliáš. Popisuje příběh o 
mladičkém pastevci, který prakem přemůže mohutného siláka a 
zápasníka Goliáše z nepřátelského vojska Filištínů.Ti se pak dávají 
na zděšený útěk a izraelská země je zachráněna. 

• Tento příběh se vypráví v bibli.David se později stává izraelským 
králem(kolem r.1000 před n.l.). 

• Davidovi je připisována i péče o chrámovou hudbu. Proto bývá ve 
výtvarném umění často zobrazován s hudebním nástrojem v ruce – 
nejčastěji s harfou. Uvidíte-li na obrázku krále s korunou a harfou, 
můžete říci : král David. 
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Jiří Voskovec a Jan Werich v divadelní roli 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Voskovec_a_Werich.jpg
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Jaroslav Ježek  (na snímku vpravo) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Traxler_a_Je%C5%BEek-1938.jpg


Zápis do sešitu : Osvobozené divadlo 

• Osvobozené divadlo působilo v Praze. 

• Herci : Jiří Voskovec a Jan Werich 

• Hudbu skládal Jaroslav Ježek 

• Divadelní hra: Těžká Barbora 

• Píseň : David a Goliáš 



OPAKOVÁNÍ 



Kde působilo Osvobozené divadlo ? 

• a) V Brně 

 

• b) V Praze 

 

• c) V Olomouci 



Jak se jmenovali herci Osvobozeného 

divadla ? 

• a) Jaroslav Hutka a Karel Kryl 

 

• b) Josef Kajetán Tyl a František Škroup 

 

• c) Jiří Voskovec a Jan Werich 



Kdo skládal v hudbu pro Osvobozené 

divadlo ? 

• a) Jaroslav Ježek 

 

• b) František Škroup 

 

• c) Otakar Jeremiáš 



Kdo byla Těžká Barbora v divadelní hře 

Osvobozeného divadla ? 

• a) Dáma velkých rozměrů 

 

• b) Dělo, které střílelo holandskými sýry 

 

• c) Byla to přezdívka pro kontrabas 



Ve které zemi se odehrával děj hry Těžká 

Barbora ? 

• a) V Čechách 

 

• b) Ve starém Holandsku 

 

• c) V Rakousku 



Popiš postavu Davida ze známé 

písně David a Goliáš 

• a) Byl předním bojovníkem z rodu 

Filištínských 

 

• b) Byl mladým pastevcem izraelského 

národa 

 

• c) Byl královským synem Izraele 



Jakým způsobem zvítězil David nad 

Goliášem ? 

• a) Útokem ze zadu 

 

• b) Měl lepší zbroj než Goliáš 

 

• c) Lstí a důvtipem 

 

 



Jak se jmenuje kniha, z níž pochází příběh 

Davida a Goliáše ? 

• a) Pohádky tisíce a jedné noci 

 

• b) Bible 

 

• c) Ezopovy bajky 
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