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Leoš JanáčekLeoš Janáček
�� narodil se na narodil se na HukvaldechHukvaldech vv učitelskéučitelské rodiněrodině
�� založil varhanickou školu vzaložil varhanickou školu v Brně Brně 
�� měl dvě děti měl dvě děti –– bohužel obě zemřelybohužel obě zemřely
�� toulal se přírodou, poslouchal lidové písně ze toulal se přírodou, poslouchal lidové písně ze 

Slovácka a LašskaSlovácka a Lašska
�� melodii hlasu převáděl do své hudby melodii hlasu převáděl do své hudby –– bylo to bylo to �� melodii hlasu převáděl do své hudby melodii hlasu převáděl do své hudby –– bylo to bylo to 

velice originálnívelice originální
�� JAMUJAMU –– Janáčkova akademie muzických umění Janáčkova akademie muzických umění 

je vysoká škola s uměleckým zaměřením je vysoká škola s uměleckým zaměřením 
(divadelní a hudební fakulta)(divadelní a hudební fakulta)

�� jeho díla byla poctěna mnoha cenamijeho díla byla poctěna mnoha cenami
�� zemřel na zápal plic zemřel na zápal plic –– nachladil se na Hukvaldechnachladil se na Hukvaldech



DíloDílo
Opery:Opery:

„Její pastorkyňa“„Její pastorkyňa“
„Příhody lišky Bystroušky“„Příhody lišky Bystroušky“

Orchestrální skladby:Orchestrální skladby:
„Lašské tance“„Lašské tance“ -- motivy lidových písní např. motivy lidových písní např. „Lašské tance“„Lašské tance“ -- motivy lidových písní např. motivy lidových písní např. 
„Už ty pilky dořezaly“„Už ty pilky dořezaly“

„Glagolská mše“„Glagolská mše“ –– napsaná ve staroslověnštině, napsaná ve staroslověnštině, 
čerpá z odkazu Cyrila a Metoděječerpá z odkazu Cyrila a Metoděje



Zápis do sešitu:Zápis do sešitu:

Leoš JanáčekLeoš Janáček

�� narodil se na Hukvaldech vnarodil se na Hukvaldech v učitelské rodiněučitelské rodině

�� založil varhanickou školu vzaložil varhanickou školu v Brně Brně 

�� JAMU JAMU –– umělecká vysoká školaumělecká vysoká škola�� JAMU JAMU –– umělecká vysoká školaumělecká vysoká škola

�� toulal se přírodou, poslouchal lidové písnětoulal se přírodou, poslouchal lidové písně

�� melodie písní se objevují i vmelodie písní se objevují i v jeho dílechjeho dílech
�� „Lašské tance“  „Lašské tance“  -- Už ty pilky dořezalyUž ty pilky dořezaly
�� „Říkadla“ „Říkadla“ –– drobné skladbičky, zhudebnil 18 říkadeldrobné skladbičky, zhudebnil 18 říkadel



Co si pamatuješ?Co si pamatuješ?

1. Kde se Leoš Janáček narodil? 1. Kde se Leoš Janáček narodil? 

________________________________________________________

2. Jakou zkratkou zapíšeš Janáčkova akademie muzických umění?2. Jakou zkratkou zapíšeš Janáčkova akademie muzických umění?

___  ___ ___ ______  ___ ___ ___

3. Co zapisoval do not?3. Co zapisoval do not?

a) zpěv ptákůa) zpěv ptáků b) bublání potokab) bublání potoka c) melodii lidského hlasuc) melodii lidského hlasu

4. Která písnička mu sloužila jako motiv v jedné části Lašských tanců?4. Která písnička mu sloužila jako motiv v jedné části Lašských tanců?

______________________________________________________________________



Použité fotografie, obrázky a ukázkyPoužité fotografie, obrázky a ukázky

Janáček Janáček –– fotografiefotografie
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Janacek.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Janacek.jpg (25.10.2011)(25.10.2011)

hrad Hukvaldyhrad Hukvaldy
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Hukv09.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Hukv09.JPG (25.10.2011)(25.10.2011)

dům Leoše Janáčkadům Leoše Janáčka
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/P7130167.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/P7130167.JPG (25.10.2011)(25.10.2011)http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/P7130167.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/P7130167.JPG (25.10.2011)(25.10.2011)

JAMUJAMU
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/JAMU_Brno_2009_1.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/JAMU_Brno_2009_1.JPG (25.10.2011)(25.10.2011)

Lašské tanceLašské tance
http://www.youtube.com/watch?v=H437w1nAhttp://www.youtube.com/watch?v=H437w1nA--jAjA (25.10.2011)(25.10.2011)

Další zdrojeDalší zdroje
KUNA, M. ŠMERDA,O. LOCKEROVÁ, J. KUNA, M. ŠMERDA,O. LOCKEROVÁ, J. Skladatelé světové hudby.Skladatelé světové hudby.1.vyd Praha:Fragment ,1993.1.vyd Praha:Fragment ,1993.


