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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 lednu2012 
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Wolfgang Amadeus Mozart 

1756 - 1791 

Hudební výchova 6.ročník 
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Wolfgang Amadeus Mozart  I. 

 Narodil se 27. ledna 1756 v Rakousku v   

Salzburgu, zemřel  5. prosince 1791 ve 

Vídni. 

 Byl to hudební skladatel a klavírní virtuos; 

geniální hudebník v období klasicismu. 



Wolfgang Amadeus Mozart  II. 

 V dětství cestoval s celou rodinou na dlouhých 
hudebních turné po metropolích celé Evropy.   

  V Anglii se seznámil se synem J.S.Bacha, který ho 
učil hře na klavír a poznal z blízka prostředí 
italské opery. Společně se svou sestrou byli na 
turné představováni jako zázračné děti. 

 Malý Mozart se svým otcem navštívili také Brno a 
Olomouc. V té době právě u Mozarta propukla 
nemoc černých neštovic. V Olomouci ho vyléčili 
ze velkého přispění olomouckých církevních 
hodnostářů. 



Wolfgang Amadeus Mozart  III. 

 V 15-ti letech odchází do Itálie, aby poznal 

operní tvorbu. Zde se setkal s Josefem 

Myslivečkem. 

 V době své dospělosti žil a tvořil 

W.A.Mozart ve Vídni, kde se se také 

oženil. 

 Několikrát navštívil Prahu. Vždy pobýval u 

manželů Duškových ve vile zvané 

Bertramka. 

 

 

 



Dílo W. A. Mozarta  I. 

 Za svého života vytvořil W. A. Mozart 626 

děl světského i duchovního charakteru.  

 Opery, operety, symfonie, koncerty, 

komorní hudba, mše a chorály. 



Dílo W. A. Mozarta  II. 

 Mozartova opera Figarova svatba patří mezi 
opery, které si české publikum okamžitě 
zamilovalo. Hrála se ve Stavovském divadle ( v té 
době se nazývalo Nosticovo divadlo). 

 Hlavní hrdina opery je chytrý služebník Figaro, 
který s humorem vyzraje na urozené panstvo. 
Záletný pan hrabě začal  totiž dělat oči na jeho 
nevěstu, komornou Zuzanku. Mazaný Figaro si s 
tím ovšem poradil s grácií a humorem. V té době 
si ovšem nemohl poddaný služebník toto dovolit 
ke svému feudálnímu pánovi. Např. ve Francii, kde 
předloha divadelní  hry Figarova svatba vznikla, byl 
tento kus králem zakázán. 



Dílo W. A. Mozarta   III. 

 Když se Mozart dověděl, jak velký úspěch 
jeho opera v Praze sklízí, vypravil se zde 
na návštěvu v doprovodu svojí manželky. 

 Pak se odměnil Pražanům tím, že pro ně 
složil další operu DON GIOVANNI. 

      Byla zkomponována právě pro Prahu a 
její světová premiéra zazněla ve 
Stavovském divadle. Operu řídil sám 
Mozart, za účasti obrovského množství 
nadšených posluchačů. 
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Portrét  Wolfganga  Amadea  Mozarta v době dětství 
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Malý  Mozart se svým otcem 
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Wolfgang  Amadeus  Mozart v době dospělosti 
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Zápis do sešitu : Wolfgang  Amadeus  Mozart 

(1756 – 1791) 
 Narodil se v rakouském městě Salcburku. Velmi brzy začíná 

hrát na klavír a komponovat, považovali ho za zázračné dítě. V 
15-ti letech odchází do Itálie, chce se zdokonalit v operní 
tvorbě. Zde poznal skladatele Josefa Myslivečka. Několikrát 
navštívil Prahu, vždy pobýval u manželů Duškových ve vile 
zvané Bertramka. 

 Složil tyto opery : 

     Kouzelná flétna 

     Takové jsou všechny 

      Figarova svatba 

      Don  Giovanni   (don džovany) 

 

Figarova svatba – postavy : služebník Figaro, Zuzanka, hrabě 
Almaviva a hraběnka. 



OPAKOVÁNÍ 



Mozart se narodil  

 a)  V Německu v  

Hamburku 

 

 b)  V Rakousku v Salcburku 

 

 c)  V Německu v Eisenachu  



Byl považován 

 a)  Za vychytralé dítě 

 

 b)  Za zlobivé dítě 

 

 c)  Za zázračné dítě 



V15-letech se v Itálii potkává s 

 a) Johannem Sebastianem Bachem 

 

 b) Franzem Schubertem 

 

 c) Josefem Myslivečkem 



Při návštěvě Prahy byl vždy 

ubytován 

 a)Ve vile Barunka u manželů 

Dufkových 

 

 b) Ve vile Bertramka u manželů 

Duškových 

 

 c) Ve vile Berunka u manželů 

Dumkových 

 

 



Mozartova opera  I. 

 a) Filipova svatba 

 

 b) Ferencova svatba 

 

 c) Figarova svatba 



Hlavní postavy v opeře Figarova 

svatba 

 a) Služebník Filipo, Aranka, 
hrabě Altrichtr a hraběnka 

 

 b) Služebník Frederiko, 
Melanka, hrabě Absolon a 
hraběnka 

 

 c) Služebník Figaro, 
Zuzanka, hrabě Almaviva a 
hraběnka 



Mozartova opera    II. 

 a) Kouzelná skříňka 

 

 b) Kouzelná viola 

 

 c) Kouzelná flétna 



Mozartova opera složená pro Prahu 

 a) Pražská opera 

 

 b) Don Almaviva 

 

 c) Don Giovanni 
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