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 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 je určený pro vyvozování nového učiva, 
opakování a procvičování učiva. 

 Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel 
z učebnice Hudební výchova pro 6.roč.ZŠ, 
Jaroslav Mihule, Miroslav Střelák, 1996. 

 Prezentace vznikla v prosinci 2011 
 



Bedřich Smetana 
Hudební výchova 6.ročník 
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 Bedřich Smetana se narodil v Litomyšli jako dítě 
sládka.Velmi brzy se ukázalo, že toto dítě není zcela 
obyčejné.Malý Bedřich projevil mimořádné nadání.V 
šesti letech vystoupil na veřejnosti jako klavírista. 

 Jeho první opera Braniboři v Čechách vystihuje jeho 
vlastenectví k České zemi. 

 Největší slávu mu přinesla opera Prodaná nevěsta. Je 
to naše nejhranější opera.Je z českého venkovského 
prostředí a zaznívá v ní oblíbená polka. 

 Opera Dalibor zazněla při příležitosti položení 
základního kamene Národního divadla. 

 Opera Libuše pak k jeho slavnostnímu otevření. 



 Velká rána,která B.Smetanu postihla, byla hluchota. Zdálo by 
se, že pro hudebního skladatele to musí znamenat konec 
jeho práce. 

 Smetana však pokračuje ve své práci a napíše cyklus 
symfonických básní s názvem MÁ  VLAST.Chce tím oslavit 
svoji domovinu, svou vlast.(Vltava,Z českých luhů a hájů, 
Tábor …) 

 Dostává od divadla jen nepatrný příspěvek na obživu, žije na 
pokraji chudoby a přesto skládá veselou operu HUBIČKA, i 
když jeho momentální život v té době byl velmi neradostný. 

 Z vděčnosti k B. Smetanovi je v současné době zahajován náš 
největší hudební festival PRAŽSKÉ  JARO vždy 12.května – v 
den jeho úmrtí –jeho cyklem symfonických básní MÁ  
VLAST. 
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Litomyšl, Smetanovo náměstí a věž 

radnice 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/LitomyslNamesti.jpg


Rodná světnička Bedřicha Smetany v Litomyšli 
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Rodn%C3%A1_sv%C4%9Btni%C4%8Dka_Bed%C5%99icha_Smetany.jpg
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Socha Bedřicha Smetany v Plzni 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/SmetanaStatuePilsen.jpg
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Bedřich Smetana pracoval 5 let ve Švédsku, v Göteborgu 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Lilla_Bommen_in_Gothenburg.jpg
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Muzeum Bedřicha Smetany v Praze, Novotného lávka 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Praha%2C_Star%C3%A9_M%C4%9Bsto%2C_Novotn%C3%A9ho_l%C3%A1vka%2C_Smetanovo_muzeum_01.jpg
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Bedřich Smetana  (1824 – 1884) 



 Narodil se r. 1824 v Litomyšli. Působil jako 
vychovatel, učitel, dirigent orchestru, sbormistr 
pěveckého sboru HLAHOL, klavírista a skladatel. 
Pět let pracoval ve Švédsku v Göteborgu. Účastnil 
se slavnosti položení základního kamene pro 
stavbu Národního divadla. Pro otevření 
Národního divadla složil operu LIBUŠE. V 50-ti 
letech ztratil sluch, odchází k dceři do Jabkenic. 
Zemřel v Praze 12.5.1884. 

 Opery : Braniboři v Čechách, Prodaná 
nevěsta,Libuše, Hubička, Dalibor, Čertova stěna, 
Dvě vdovy, Tajemství. 

 
 





a)  V Praze 

 

b)  V Litomyšli 

 

c)  V Hukvaldech 



a) Hlahol 

 

b) Hlaholík 

 

c)  Sedmihlásek 



a) Prodaná nevěsta 

 

b) Libuše 

 

c)  Dalibor 



a)  Bramboráři v Čechách 

 

b)  Braniboři v Čechách 

 

c)  Braniboři na Moravě 
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 Ostatní obrázky a ilustrace Microsoft Office PowerPoint. 
 
 
 
 
 
 
 
 


