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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 devátém 
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 dubnu 2012 
 



Antonín Dvořák 

Z Nového světa 

Hudební výchova 8.ročník 
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Antonín Dvořák 

 Rodák z Nelahozevsi. Jeho otec, hostinský a řezník, 
ho v šesti letech zapsal do místní školy, kde chlapec 
zahájil své hudební vzdělání studiem zpěvu a hry na 
housle. 

 Později pak nastoupil do pražské Varhanické školy a 
působil v Prozatímním divadle jako hráč na violu. 
Přivydělával si také vyučováním hudby. 

 Zamiloval se do své žákyně Josefíny Čermákové. 
Jeho city však nebyly opětovány. O sedm let později 
se oženil s její sestrou Annou. 

 V té době již začal Dvořák komponovat, ale většinu 
svých děl zničil. Velký průlom nastal, když  Johannes 
Brahms doporučil jeho práci berlínskému hudebnímu 
vydavateli. 

 



Antonín Dvořák 

 Skladatelova pověst se začala šířit, v Německu a 
Rakousku se těšil příznivému ohlasu kritiků. 

 Byla to však také doba zármutku. Během jediného 
roku mu zemřely tři děti. Dvořák svůj zármutek 
vyjádřil ve velice úspěšném sborovém díle STABAT 
MATER. 

 V roce 1891 se stává Dvořák profesorem kompozice 
a instrumentace na Pražské konzervatoři. 

 O rok později využívá lukrativní nabídky na místo 
ředitele  Národní hudební konzervatoře v New Yorku 
a odjíždí do Spojených států. 

 Dvořák přišel do země, jež se rozvíjela tempem v 
Evropě naprosto nevídaným. 
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Rodný dům Antonína Dvořáka v Nelahozevsi 
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Zámeček ve Vysoké u Příbrami 

Zde složil A. Dvořák např. Rusalku 
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Hudební skladatel Johannes Brahms – přítel A.Dvořáka 
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New York 
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Zápis do sešitu : Antonín Dvořák (1841-1904) Symfonie č.9 Z nového 

světa 

 Patří k nejsvětovějším symfonickým skladbám české hudby. 
Dvořák byl často zván do Anglie, navštívil také Rusko a přijal 
pozvání do Ameriky, kde i s rodinou strávil 3 roky. 

 Setkává se zde s hudbou černošskou, se zájmem poslouchá 
spirituály, vyhledává je ve zpěvnících. Poznal i zbytky kultury 
indiánské. 

 9.symfonie je psána v tónině e-moll, je čtyřvětá. 

 Vstupní věta je allegrová, druhá se nazývá Largo (proslulo 
teskným sólem anglického rohu). Třetí věta je živé scherzo a 
čtvrtá věta opět allegro. 

 Poslech první věty, která po vážném úvodu nabízí hlavní téma 
– rozložený trojzvuk e-moll. 

 Sólové nástroje : lesnírohy, klarinety a fagot. 

 Nejznámější díla A.Dvořáka : Opera Rusalka, Čert a Káča, 
Jakobín. 

                                                 9 symfonií 

                                                  Slovanské tance  



OPAKOVÁNÍ 

 

 



Antonín Dvořák se narodil 

 

 a) V Nové vsi 

 

 b) V Nelahozevsi 

 

 c) Ve Staré vsi 



Dvořák působil 3 roky v cizině  

 

 a) V Itálii 

 

 b) V Rakousku 

 

 c) V Americe 



Opery Antonína Dvořáka 

 

 a) Víla, Satan a Kateřina, Jakoblín 

 

 b) Divoženka, Bert a Káča, Jakubín 

 

 c) Rusalka, Čert a Káča, Jakobín 



Dvořák napsal 

 

 a) 9 symfonií – pátou Osudovou a Devátou s 

ódou na radost. 

 

 b) 9 symfonií – poslední Z nového světa 

 

 c) 12 symfonií 

 

 



Dvořák napsal symfonické básně : 

 

 a) Poutník, Pohlednice,Stříbrný kolovrat 

 

 b) Vodnář, Pokladnice, Starý kolovrat 

 

 c) Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat 
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