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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 8.roč.ZŠ . 
Jaroslav Mihule, Ivan Poledňák, Petr Mašlaň, 
Nakladatelství Fortuna 1994. 

Prezentace vznikla v únoru 2012 
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Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) 

Hudební výchova 8.ročník 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Haendel.jpg


Georg Friedrich Händel 

 

Jak se měnila doba, měnilo se i společenské postavení 
skladatelů. 

Když bývaly barokní paláce a zámky ještě obydleny 
feudálním panstvem, našli bychom mezi sloužícími i 
hudebníky a hudební skladatele. 

Zatímco kuchaři připravovali panstvu vybrané lahůdky, 
zámecký skladatel zase připravoval hostiny 
hudební.(Na různé oslavy nebo večerní slavnosti). 

Feudálové se chovali k umělcům jako ke svým poddaným. 



Georg Friedrich Händel 

Německý hudební skladatel Georg Friedrich Händel je 
toho příkladem. 

Vydal se na cestu do Anglie, kde se rozhodl žít. Učinil to 
však bez souhlasu svého feudálního pána. Ten se 
přirozeně na svého poddaného rozhněval. 

Jednoho dne se ale přihodilo, že se tento pán stává 
anglickým králem. 

Georg Friedrich Händel se rozhodl, že si svého bývalého 
pána a nynějšího krále Anglie musí nějakým způsobem 
naklonit. 

Jak jinak, než hudební skladbou ! To se mu také podařilo. 

 



G.F.Händel : Hudba k ohňostroji 

• Jednou požádali Händela o skladbu k 

ohňostroji. Měl být odpálen při oslavách 

provázejících konec jedné války. 



G.F.Händel : Hudba k ohňostroji 

• Při této příležitosti zazněla Händelova hudba. Na 
obloze se třpytila záplava světel ohňostroje a k 
tomu zněla hudba v provedení stovky hráčů na 
dechové nástroje (ty jsou ve volném prostoru 
mnohem lépe a zřetelněji slyšet než nástroje 
smyčcové). 

• Dnes se tato skladba hrává v obvyklém malém 
obsazení a se smyčcovým orchestrem – podle 
Händelovy originální partitury. 

• Jednu část této skladby pojmenoval skladatel 
Mír – (k příležitosti ukončení války) a na závěr 
zařadil oblíbený tanec té doby – MENUET. 
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Mladý Georg Friedrich Händel 
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Händelův rodný dům v německém Halle 
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Dům v Londýně, ve kterém Händel pobýval 
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Händelův rukopis 
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Zápis do sešitu : Georg Friedrich Händel 

(1685 – 1759) 

• Německý skladatel, tvůrce barokní hudby. Bez 

souhlasu feudálního pána zůstává v Anglii. Jeho 

pán se však do Anglie přiženil a stává se 

anglickým králem. Aby si ho udobřil, složil 

krásnou skladbu Hudba k ohňostroji. Dříve se 

tato skladba hrávala na dechové nástroje, dnes 

se hrává v malém obsazení se smyčcovým 

orchestrem. Jednu část pojmenoval Mír a na 

závěr zařadil oblíbený tanec své doby - Menuet. 



OPAKOVÁNÍ 

 



Georg Friedrich Händel byl 

národnosti 

 

• a) Rakouské 

 

• b) Německé 

 

• c) Italské 



Narodil se v městě 

• a) Halle 

 

• b) Benátky 

 

• c) Vídni 



Jakou nepříjemnost měl Händel se 

svým feudálním pánem ? 

 

• a) Bez jeho souhlasu se oženil 

 

• b) Bez jeho souhlasu pořádal koncerty 

 

• c) Bez jeho souhlasu se vystěhoval do 

Anglie 



Jakým způsobem si Händel udobřil 

svého pána ? 

 

• a) Zaplatil mu pokutu 

 

• b) Složil pro něho krásnou skladbu 

 

• c) Hrál mu každý večer před spaním 



Jak se jmenovala skladba, kterou 

věnoval Händel svému pánovi ? 

 

• a) Hudba k ohňostroji 

 

• b) Ohnivá hudba 

 

• c) Hudba versus ohňostroj 



Při jaké přiležitosti zazněla poprve 

Hudba k ohňostroji ? 

 

• a) Při příležitosti panovníkových narozenin 

 

• b) Při svatbě G. F. Händela 

 

• c) Při příležitosti ukončení války 



Na jaké hudební nástroje se v té 

době hrála Hudba k ohňostroji ? 

 

• a) Na smyčcové hudební nástroje 

 

• b) Na velké množství dechových 

hudebních nástrojů 

 

• c) Na cemballo a harfu 



Na jaké hudební nástroje se hraje 

Hudba k ohňostroji dnes ? 

 

a) Stejně jako v době baroka – na velké 

množství dechových nástrojů. 

 

b) V menším obsazení a se smyčcovým 

orchestrem 

 

c)  Na cemballo a violoncello 

 



Proč nazval G.F.Händel jednu část 

skladby MÍR ? 

• a) Protože skladba byla určena na oslavu 

ukončení války. 

 

• b) Protože po míru tehdy všichni toužili. 

 

• c) Protože tak svou skladbu ještě žádný 

skladatel nepojmenoval. 



Jak se jmenoval tanec, který G.F.Händel 

zařadil na závěr své skladby ?  

• a) Manet 

 

• b) Monet 

 

• c) Menuet 
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