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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 

osmém 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, Petr Jurkovič, 
Miroslav Střelák Nakladatelství Fortuna  
Prezentace vznikla v říjnu 2012 
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Ludwig van Beethoven  

Hudební výchova 7.ročník 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Beethoven.jpg


Ludwig van Beethoven 

• Narodil se 16.prosince 1770 v Bonnu, zemřel 26.března 
1827 ve Vídni. 

• V dětství mu byla hudba utrpením, musel dlouhé hodiny 
cvičit na klavír.Při každé chybně zahrané notě dostával 
hůlkou přes prsty. 

• Od osmi let koncertoval, od 13-ti let byl klavíristou v 
kapele. 

• Dětství měl těžké, už ve 13-ti letech vlastně pracoval a 
ve svých 17-ti letech se staral o své sourozence. 

• Hudbu studoval ve Vídni, kde byl žákem Haydnovým. 

• Později se věnoval jen komponování. 

• Stal se bojovníkem za lidská práva a svobodu ducha 
každého člověka. 



Ludwig van Beethoven 

• Přicházel postupně o sluch a ani při úplné hluchotě nepřestává 
komponovat. 

• Skládal oratoria, mše, napsal 9 symfonií, z nichž nejslavnější je 
5.osudová a 9.symfonie s Ódou na radost. 

• Ódou na radost se obvykle uzavírá Pražské jaro.Beethoven do ní 
vkládá myšlenku sbratření všeho lidstva. 

• Symfonie je rozsáhlá skladba pro symfonický orchestr. 

• Mívá 4 věty – rychlá, pomalá, taneční á rychlá. 

• Symfonie vznikla v období klasicismu, za jejího tvůrce je považován 
Josef Haydn. 

• Beethoven jako první zařadil do své 9.symfonie zpěv – Ódu na 
radost. 

• Beethoven složil pouze jedinou operu Fidelio, na které pracoval 
dlouho, třikrát ji přepracovával, napsal k ní tři předehry. Výsledkem 
je geniální dílo s námětem o vzpouře proti tyranii. 
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Ludwig van Beethoven ve věku 33 let 
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Beethovenův rodný dům v Bonnu 
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Originál partitury5.symfonie 
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Mälzelův metronom  
– strojek, který rovnoměrně odklepává rytmus skladby. 

 Mälzel ho sestroji na popud L.v.Beethovwna. 

Později Beethovenovi vyrobil i naslouchátko do ucha. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Wooden_Metronome.jpg


Zápis do sešitu : Ludwig van Beethoven 

(1770 – 1827) 
• Narodil se v Bonnu, měl těžké dětství. Už ve 13-ti letech pracuje a v 

17-ti letech se stará o své sourozence. 

• Větší část života strávil ve Vídni jako skladatel a dirigent. V době 
velkých úspěchů ztrácí sluch. Jeho dílo je plné dramatičnosti 
(dějového napětí). 

• Beethoven obdivoval myšlenky rovnosti, volnosti a sbratření. 

• Napsal 9.symfonií, nejznámější je 5.osudová a 9.symfonie s Ódou 
na radost (obvykle uzavírá Pražské jaro). 

• Symfonie – je rozsáhlá skladba pro symfonický orchestr, která mívá 
4 věty (rychlá, pomalá,taneční,rychlá). Vznikla v období klasiciosmu, 
za tvůrce je považován Josef Haydn. 

• Beethoven jako první hudebník zařadil do své 9. symfonie zpěv(Óda 
na radost).  



OPAKOVÁNÍ 



Místo narození L.v.Beethovena 

• a) Německo, Bonn 

 

• b) Rakousko,Salzburg 

 

• c) Německo, Hall 



Zařaď Beethovena do správného 

uměleckého období 

• a) Baroko 17. – 18. století 

 

• b) Renesance 15. – 16. století 

 

• c) Klasicismus 18. – 19. století 



Jaké dětství prožíval L.v.Beethoven ? 

• a) Bezstarostné a veselé 

 

• b) Neutěšené, s hudební drezůrou 

 

• c) Láskyplné a blahobytné 



Jaká hudba je typická pro 

Beethovena ? 

• a) Něžná a romantická píseň. 

 

• b) Symfonická – plná dějového napětí. 

 

• c) Operní a operetní tvorba 



Beethoven byl žákem známého 

hudebního skladatele. Byl to … 

• a) Josef Mysliveček 

 

• b) Wolfgang Amadeus Mozart 

 

• c) Josef Haydn 



Kolik symfonií napsal Ludwig van 

Beethoven ? 

• a) 12 

 

• b) 9 

 

• c) 25 



Jak se jmenuje Beethovenova 5. 

Symfonie ? 

• a) Osudová 

 

• b) Opakovaná 

 

• c) Otevřená 



Jak se jmenuje Beethovenova 

9.symfonie ?  

• a) Osudová 

 

• b) S Ódou na radost 

 

• c) Revoluční 



S čím je pravidelně spojována Óda 

na radost u nás ? 

• a) Uzavírá festival Pražské jaro 

 

• b) Zahajuje festival Pražské jaro 

 

• c) Byla složena k otevření Národního 

divadla 



Co použil Beethoven jako první u 

své 9.symfonie ? 

• a) Použil zde polyfonii 

 

• b) Použil zde piano a forte 

 

• c) Použil jako první zpěv 



Co je to symfonie ? 

• a) Hudba k tanci 

 

• b) Rozsáhlá skladba pro symfonický 

orchestr 

 

• c) Píseň umělá 



Kolik hudebních vět má symfonie ? 

• a) 4 věty (rychlá, pomalá,taneční,rychlá) 

 

• b) 2 věty (pomalá,rychlá) 

 

• c) 3 věty (rychlá,pomalá,rychlá) 



Kdo je považován za tvůrce 

symfonie ? 

• a) Josef Haydn 

 

• b) Ludwig van Beethoven 

 

• c) Wolfgang Amadeus Mozart 



Co je to metronom ? 

• a) Měřící pásmo 

 

• b) Měřidlo na el.energii 

 

• c) Strojek na pravidelný rytmus v hudbě 



Jaké zdravotní problémy potkaly 

L.v.Beethovena ? 

• a) Zrakové 

 

• b) Sluchové 

 

• c) Psychické 
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