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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  RUSALKA 
 

Hudební výchova 6.ročník 



OPERA RUSALKA  I. 

 Rusalka je název romantické pohádkové opery 
Antonína Dvořáka. 

 Autorem libreta je Jaroslav Kvapil. 

 Byla dokončena v roce 1900, premiéru měla 
31. března 1901 v Národním divadle. 

 Nejznámější árie z této opery je zpěv Rusalky k 
Měsíci : Měsíčku na nebi hlubokém, 
neznámějším sborem pak píseň Květiny bílé po 
cestě. 



OPERA RUSALKA II. 

 Velmi známá je též i árie vodníkova Ubohá 

Rusalko bledá, ježibabina Čury mury fuk a 

princova Vidino divná, přesladká. 

 Příběh Rusalky: Rusalka se zamiluje do prince a 

chce k němu odejít do světa lidí.Její otec vodník 

jí to rozmlouvá a tvrdí, že princ na ni časem 

zapomene, protože svět lidí je už takový. 



OPERA RUSALKA III. 

 Rusalka přesto navštíví čarodějnici a žádá, aby  se 
pomocí kouzel stala lidskou bytostí, kterou si princ 
zamiluje.Čarodějnice za to požaduje Rusalčin hlas a 
také její nádherný tanec. 

 Příběh pokračuje tím, že si princ Rusalku přivede na 
zámek a vypadá to na šťastný pohádkový konec. Ale 
časem přijede na zámek cizí krásná kněžna, která se 
vetře do princovy přízně. Princ pomalu na Rusalku 
zapomíná a ta nakonec zůstává sama. 

 Rusalka odchází zklamaná zpět do říše pohádkových 
bytostí a už nikdy není šťastná.Je zrazená člověkem, tak 
jak jí to bylo předpovídáno. 
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Plakát na premiéru opery RUSALKA 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Poster_for_the_premiere_of_Rusalka_in_Prague%2C_31_March%2C_1901..jpg
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Operní pěvkyně Růžena Maturová jako první Rusalka r. 1901 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/R%C5%AF%C5%BEena_Maturov%C3%A1_as_the_first_Rusalka.jpg
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Jaroslav Kvapil – autor 

libreta opery RUSALKA 
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Národní divadlo – dřevořezba z r. 1881 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Narodni_divadlo_Praha_1881.jpg
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Antonín Dvořák – autor opery RUSALKA 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Dvorak1.jpg


ZÁPIS DO SEŠITU : ANTONÍN DVOŘÁK – OPERA RUSALKA 

 Je to příběh krásné vodní víly, která se zamilovala do 
prince. Proto navštíví ježibabu a chce čarovný nápoj, 
který z ní udělá lidskou bytost. Ztratí však hlas a každý 
krok ji hrozně bolí. Princ si ji odvádí na zámek, ale 
vodník nevěří, že princova láska je opravdová.Svádí ho 
cizí kněžna a zklamaná Rusalka se vrací zpátky ke svým 
sestrám. 

 Nejkrásnější árie z Rusalky: 

    1. Měsíčku na nebi hlubokém (Rusalka) 

    2. Čury mury fuk  (ježibaba) 

    3. Ubohá Rusalko bledá  (vodník) 

    4. Vidino divná, přesladká  (princ)  



OPAKOVÁNÍ 



KDO JE AUTOREM OPERY RUSALKA ? 

 a) Bedřich Smetana 

 

 b) Johannes Brahms 

 

 c)  Antonín Dvořák 



RUSALKA BYLA : 

 a) Princezna 

 

 b) Vodní víla 

 

 c) Čarodějnice 



AUTOREM LIBRETA OPERY RUSALKA JE : 

 a) Karel Sabina 

 

 b) Jaroslav Kvapil 

 

 c) Petr Bezruč 



VE KTERÉM DIVADLE SE R. 1901 HRÁLA 

RUSALKA ? 

 a) V Prozatímním divadle 

 

 b) Ve Stavovském 

divadle 

 

 c) V Národním divadle 



ÁRIE RUSALKY : 

 a) Měsíčku za mrakem ukrytý 

 

 b) Měsíčku na nebi ospalý 

 

 c) Měsíčku na nebi hlubokém 



ÁRIE JEŽIBABY : 

 a) Čury kury fuk 

 

 b) Čury mury fuk 

 

 c) Čury fury kuk 



ÁRIE VODNÍKA : 

 a) Ubohá vílo bledá 

 

 b) Ubohá dcero bledá 

 

 c) Ubohá Rusalko bledá 



ÁRIE PRINCE : 

 a) Dědino divná, přesladká 

 

 b) Vidino bílá, přesladká 

 

 c) Vidino divná, přesladká 
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