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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 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 

 



Opera 

Prodaná 

nevěsta 

Hudební výchova   6.ročník 



Opera Prodaná nevěsta  I. 

 Opera Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany je 
nejoblíbenější českou operou. 

 Její děj se odehrává na českém venkově. 

 V minulosti tam bývaly svatby nejednou i 
výsledkem majetkových úvah rodičů : jak 
veliké věno si sebou nevěsta přinese a tak 
podobně. 

 Jenže – láska si obvykle nedá poroučet. A to 
platí i o Jeníkovi a Mařence, kteří jsou 
hlavními postavami děje. 



Opera Prodaná nevěsta  II. 

 Svatební dohazovač Kecal se totiž snaží Mařenku 
získat pro Jeníkova nevlastního bratra, koktavého i 
maloučko přihlouplého Vaška. 

 Kecal chce Jeníka uplatit, aby se Mařenky vzdal. 

 Jeník Kecalovi naoko vyhoví, ale s podmínkou, že 
Mařenku může dostat za ženu jenom syn Tobiáše 
Míchy – což byli vlastně oba – jak Jeník, tak Vašek, 
ale lidi to o nich nevěděli. 

 A tak se mezi oběma mladíky nakonec Mařenka 
snadno rozhodne. 
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Karel Sabina – napsal libreto opery prodaná nevěsta 
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Prozatímní divadlo v Praze 

Zde měla opera Prodaná nevěsta premiéru – 30.5.1866 
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Zápis do sešitu : Opera Prodaná nevěsta 

 Je to naše nejhranější opera. 

 Libreto napsal básník, novinář a spisovatel KAREL 
SABINA. 

 Postavy : 

  Jeník, nevlastní bratr Vašek a rodiče Míchovi. 

 Mařenka a rodiče Krušinovi 

 Kecal – vesnický dohazovač (namlouvač). 

 Opera začíná předehrou a má tři dějství. 

 Nejznámější árie : 

 Věrné milování (Jeník a Mařenka) 

 Proč bychom se netěšili (Sbor) 

 Znám jednu dívku, ta má dukáty …(Jeník a Kecal) 



OPAKOVÁNÍ 



Kdo je autorem opery Prodaná 

nevěsta  

 a) Antonín Dvořák 

 

 b) Leoš Janáček 

 

 c) Bedřich Smetana 



Kdo napsal libreto k opeře Prodaná 

nevěsta ? 

 a) Karel Slabina 

 

 b) Karel Slanina 

 

 c) Karel Sabina 



Ve kterém divadle měla opera 

Prodaná nevěsta premiéru ? 

 a) V Národním divadle  

 

 b) V Prozatímním divadle 

 

 C) V divadle Na fidlovačce 



Které jsou hlavní postavy opery 

Prodaná nevěsta ? 
 a) Jeník a Alenka, nevlastní bratr Karel a 

dohazovač Kecálek. 

 

 b) Toník a Mařenka, nevlastní bratr Jašek a 

dohazovač Brepta. 

 

 c) Jeník a Mařenka, nevlastní bratr Vašek a 

dohazovač Kecal. 



Nejznámější árie z opery Prodaná 

nevěsta 
 a) Věrné malování, Proč bychom se 

nezlobili a Znám jednu dýmku. 

 

 b) Věrné čarování, Proč bychom se 

hašteřili a Znám jednu plínku. 

 

 c) Věrné milování, Proč bychom se netěšili 

a Znám jednu dívku. 



Použité zdroje 

 1. Soubor:Karel Sabina 1871 Maixner.jpg. In Wikipedia : the 
free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia 
Foundation, , last modified on 16.4.2010 [cit. 2011-12-30]. 
Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_Sabina_1871_Mai
xner.jpg>. 

 2. Soubor:Bohumil Roubal%C3%ADk Divadlo 
prozat%C3%ADmn%C3%A9.jpg. In Wikipedia : the free 
encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia 
Foundation, , last modified on 28.7.2009 [cit. 2011-12-30]. 
Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bohumil_Roubal%C3%A
Dk_Divadlo_prozat%C3%ADmn%C3%A9.jpg>. 

 Ostatní obrázky a ilustrace Microsoft Office PowerPoint. 

 

 

 


