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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 

osmém 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 
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Giuseppe Verdi 

Hudební výchova 8.ročník 
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Giuseppe Verdi 

• Giuseppe Verdi ( 1813 -  1901) byl italský hudební 
skladatel. 

•  Narodil se v prosté rodině.  
• Jeho prvním učitelem byl místní farář, který jej naučil 

hrát na varhany. 

• Vroce 1832 přišel k  přijímacím zkouškám na 
konzervatoř v Miláně. Zkoušky sice zdárně složil, ale 
přijat nebyl, údajně pro vysoký věk.(Bylo mu 19 let). 

• Později se stavá ředitelem hudební školy v Bussetu a 
vedoucím místního symfonického orchestru. 

•  Následující léta byla pro něj tragická. Zemřely mu obě 
děti v útlém věku a taktéž jeho manželka. 

•  Útěchu nalezl v tvrdé práci. 



Giuseppe Verdi 

• Jeho první opera Oberto byla provedena ve Scale  s poměrně 
dobrým ohlasem. Hrála se celkem čtrnáckrát a to byl v té době na 
neznámého skladatele úspěch. 

• Zato druhá opera Nabucco založila jeho slávu a s obrovským 
úspěchem se hraje dodnes na jevištích celého světa. 

•  Ve věku 34 let byl již světově proslulým skladatelem a jeho opery se 
hrály nejen po celé Itálii, ale na všech světových scénách. 

•  Stal se i poslancem prvního italského parlamentu stal se členem 
italského senátu.  

•  Ke slavnostnímu otevření Suezského průplavu vytvořil operu 
Aida. Termín otevření sice nestihl, opera měla premiéru v Káhiře až 
v r. 1871, ale zato se stala egyptskou národní operou.  

• Verdi umírá v roce 1901 a byl podle svého přání pochován v kapli 
Domova pro přestárlé hudebníky  v Miláně, který sám vybudoval a 
financoval.  

• Celkem složil 28 Oper. 

 

 



Verdiho opery 

• Opera Nabucco - pojednává o osvobození Židů z babylonského 
zajetí¨. Plně korespondovala s náladou obyvatelstva, zaujatého 
touhou po osvobození z rakousko-habsburské moci a sjednocení 
Itálie. 

• Opera Rigoletto -  Námětem opery byla divadelní hra Victora Huga 
Král se baví. Tato opera měla vážné problémy s cenzurou. 

•  Trubadúr je opera o čtyřech dějstvích. Její děj se odehrává ve 
Španělsku v 15. století. 

• La traviata (italsky Zbloudilá)  je opera o třech dějstvích,  na námět 
románu Alexandra Dumase mladšího -  Dáma s kaméliemi. 

• Opera Aida - děj se odehrává ve starém Egyptě v Memfidě a v 
Thébách. Tuto operu psal Verdi ve svých 58 letech na objednávku k 
příležitosti otevření Suezského průplavu. 

•  Othello – Verdiho opera na základě divadelní hry Williama 
Shakespeare.  
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Giuseppe Verdi (1813 – 1901) 
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Obraz Verdiho od malíře Givanni Boldiniho 
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Verdiho podpis 
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Teatro alla Scala většinou La Scala v Miláně, Itálie, 

 je jeden ze světově nejproslulejších operních domů.  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Milano-scalanotte.jpg
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Suezský průplav je 163 km dlouhý průplav v Egyptě,spojující Středozemní a Rudé moře.  

Je hranicí mezi Sinajem (Asie)a Afrikou. Umožňuje lodím cestovat ze Středozemního 

 do Rudého moře bez obeplouvání Afriky.  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/SuezCanal-EO.JPG
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Lodě proplouvají pod silničním mostem přes průplav. 

 Postavení mostu omezilo maximální výšku lodí.  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/US_Navy_100718-N-1082Z-073_The_guided-missile_cruiser_USS_San_Jacinto_%28CG_56%29_and_the_amphibious_transport_dock_ship_USS_Mesa_Verde_%28LPD_19%29_pass_under_the_Egyptian-Japanese_Friendship_Bridge.jpg


Zápis do sešitu : Giuseppe Verdi (1813 – 

1901) 
• Slavný italský hudební skladatel. Ve svých 

operách projevil dramatický talent a vášnivou 
citovost.Věnoval se hlavně opeře, jejím 
prostřednictvím se stal mluvčím svého národa v 
boji o vymanění z rakouské nadvlády. 

• Opery : 

• Nabucco – sbor Židů 

• Rigoletto 

• Trubadúr 

• Aida (Psána pro otevření Suezského průplavu) 

• Othello  



OPAKOVÁNÍ 



Giuseppe Verdi byl národnosti 

 

• a) Německé 

 

• b) Italské 

 

• c) Rakouské 



Giuseppe Verdi pocházel  

• a) Z bohaté a zajištěné rodiny 

 

• b) Z prosté rodiny 

 

• c) Byl sirotek bez rodičů 



Jeho prvním učitele hudby byl 

 

• a) Vojtěch Živný – učitel klavíru 

 

• b) J.S.Bach – učitel na varhany 

 

• c) Místní farář – učitel na varhany 



Z jakého důvodu Verdiho nepřijali 

na konzervatoř v Miláně ? 

• a) Z důvodu vysokého věku (19 let) 

 

• b) Z nedostatku talentu 

 

• c) Z finančních důvodů 



Jaké hudební tvorbě se G.Verdi 

hlavně věnoval ? 

 

• a) Hudbě symfonické 

 

• b) Operní tvorbě 

 

• c) Hudbě taneční 



V kolika letech se stává  G.Verdi 

slavným světovým skladatelem ? 

 

• a) V 34 letech 

 

• b) Na konci svého života 

 

• c) V době studií na konzervatoři v Miláně 



Kromě hudby byl G.Verdi zapojen 

 

• a) Do dobročinné činnosti 

 

• b) Do pedagogické činnosti 

 

• c) Do vrcholné politiky 



Giuseppe Verdi složil celkem 

 

• a) 38 oper 

 

• b) 28 oper 

 

• c) 18 oper 



Jak se jmenuje slavná operní 

scéna v Miláně ? 

 

• a) La Scala 

 

• b) Koloseum 

 

• c) La Traviata 



Která opera odstartovala Verdiho 

slavnou kariéru ? 

 

• a) Opera Nabucco 

 

• b) Opera Aida 

 

• c) Opera Othello 



Jaké má téma opera Nabucco ? 

 

• a) Má námořní tématiku 

 

• b) Pojednává o osvobození Židů z 

babylonského zajetí 

 

• c) Je z venkovského prostředí 



Která Verdiho opera vznikla na počest otevření 

Suezského průplavu ? 

 

• a) Opera Trubadúr 

 

• b) Opera Othello 

 

• c) Opera Aida 



Z jakého prostředí je opera Aida ? 

 

• a) Z Egyptského prostředí 

 

• b) Z Ruského prostředí 

 

• c) Z Italského prostředí 



Která Verdiho opera se stala 

Egyptskou národní operou ? 

 

• a) Nabucco 

 

• b) Aida 

 

• c) Rigoletto 



Verdi za svého života vybudoval a 

financoval 

 

• a) Útulek pro sirotky v Miláně 

 

• b) Domov pro přestárlé hudebníky v 

Miláně 

 

• c) Hudební konzervatoř v Římě  



Kde je Giuseppe Verdi pochován ? 

 

• a) V Benátkách 

 

• b) V Římě 

 

• c) V Miláně, v domově pro přestárlé 

hudebníky. 
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