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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 
sedmém  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 7.roč.ZŠ, 
Jaroslav Mihule,Pavel Jurkovič, Miroslav Střelák, 
Fortuna 

Prezentace vznikla v dubnu 2012 
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Leoš Janáček : Simfonietta 

Hudební výchova 7.ročník 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Janacek.jpg


Leoš Janáček : 

 Simfonietta (malá symfonie) 
• Leoš Janáček (3. července 1854 Hukvaldy – 12. srpna 

1928 Ostrava) byl světově uznávaný český hudební 
skladatel klasické hudby. 

•  Je ceněn především pro nezvyklou melodiku, 
vycházející z lidové hudby moravských regionů, zejména 
Slovácka a Lašska. 

•  Narodil v obci Hukvaldy. 

•  Studoval nejprve klášterní školu v Brně, kde se mu 
dostalo základního hudebního vzdělání. Tamtéž posléze 
absolvoval gymnázium. 

•  Poté odešel do Prahy, kde studoval na varhanické škole 
a dalšího hudebního vzdělání se mu dostalo v Lipsku a 
Vídni.  



Leoš Janáček : 

 Simfonietta (malá symfonie) 
• Na počátku své skladatelské dráhy byl inspirován moravskou 

lidovou písní, užíval jejích nápěvů a studoval rytmiku a intonaci 
řeči, což posléze originálně převáděl do své hudby.  

• Lidové písni jeho rodné lašské lidové kultury se věnoval též jako 
sběratel a folklorista. 

•  Podle vzoru Dvořákových „Slovanských tanců“ složil podobný 
komplet, inspirovaný lidovou hudbou rodného kraje, s názvem 
„Lašské tance“.  

• Větší část jeho života je spojena s Brnem. Je zde po něm 
pojmenována umělecká škola JAMU i nové divadlo. 

• K napsání Sinfonietty vedla autora návštěva Písku, kde obdivoval 
trubače v historických vojenských uniformách. 

• Při předvedení tohoto díla musí být symfonický orchestr posílen o 9 
trubačů. 
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Rodný dům Leoše Janáčka v Hukvaldech 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/P7130167.JPG
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Socha L.Janáčka v Brně 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Mesto_Brno_-_Janackova_socha_u_Janackova_divadla.jpg
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Budova konzervatoře v Brně, kterou založil v r.1919 L.Janáček 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Building_of_Conservatory_in_Brno%2C_Jaro%C5%A1ova_street.jpg
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Starobrněnský klášter, 

 kde Janáček trávil své mládí v chlapeckém pěveckém sboru. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Zahrada_kl%C3%A1%C5%A1tera.JPG
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Janáčkovo divadlo v Brně 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Brno_9772.jpg


Zápis do sešitu : Leoš Janáček : Simfonietta 

(malá symfonie) 

• Janáček patří k předním skladatelům 
20.století. Větší část jeho života je spojena 
s Brnem. Je zde po něm pojmenována 
umělecká škola JAMU i nové divadlo. 

• K napsání Sinfonietty vedla autora 
návštěva Písku, kde obdivoval trubače v 
historických vojenských uniformách. Dílo 
má 3 věty. Symfonický orchestr musí být 
posílen o 9 trubačů. 



OPAKOVÁNÍ 



Janáčkovo rodné město 

 

• a) Ostrava 

 

• b) Brno 

 

• c) Hukvaldy 



Město, které je významně spojeno 

s Janáčkem 

 

• a) Brno 

 

• b) Luhačovice 

 

• c) Praha 



Kde trávil Janáček své dětství ? 

 

• a) Ve starobrněnském klášteře 

 

• b) V Břevnovském klášteře v Praze 

 

• c) V klášteře na Strahově 



Co je v Brně po Janáčkovi 

pojmenováno ? 

 

• a) Hlavní nádraží 

 

• b) Umělecká škola JAMU a divadlo 

 

• c) Jedna ulice v Brně 



Jakou uměleckou školu Janáček v 

Brně založil ? 

 

• a) JAMU 

 

• b) Konzervatoř 

 

• c) ZUŠ (Základní uměleckou školu) 



Co inspirovalo Janáčka k napsání 

Sinfonietty ? 

 

• a) Jeho rodný kraj Lašsko. 

 

• b) Město Brno 

 

• c)Trubači v historických uniformách v 

Písku 



Co znamená název Sinfonietta ? 

 

• a) Rozsáhlé symfonické dílo 

 

• b) Malá symfonie 

 

• c) Jméno dívky 



Po vzoru koho napsal Janáček své 

Lašské tance ? 

 

• a) Antonína Dvořáka a jeho Slovanských 

tanců 

 

• b) Po vzoru J.S.Bacha 

 

• c) Po vzoru Josefa Suka 



Leoš Janáček byl sběratelem 

 

• a) Známek 

 

• b) Starožitného nábytku 

 

• c) Lidových písní 
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