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Bohuslav MartinůBohuslav Martinů

�� narodil se ve věži narodil se ve věži kostela sv. Jakuba kostela sv. Jakuba v Poličcev Poličce
�� působil jako houslista v České filharmoniipůsobil jako houslista v České filharmonii
�� od 33 let žil trvale mimo vlast od 33 let žil trvale mimo vlast -- v Paříži, v USA,v Paříži, v USA,

v Itálii, zemřel ve Švýcarsku, ale pochován je v v Itálii, zemřel ve Švýcarsku, ale pochován je v 
rodné Poličcerodné Poličcerodné Poličcerodné Poličce

�� se svou manželkou se seznámil v cirkusese svou manželkou se seznámil v cirkuse
�� v jeho dílech se odráží láska k lidovým tradicím,v jeho dílech se odráží láska k lidovým tradicím,

tancům a  písnímtancům a  písním



DíloDílo

ŠpalíčekŠpalíček –– balet se zpěvembalet se zpěvem

Otvírání studánek Otvírání studánek –– kantáta pro kantáta pro 

ženský a dětský pěvecký sbor na verše básníka ženský a dětský pěvecký sbor na verše básníka ženský a dětský pěvecký sbor na verše básníka ženský a dětský pěvecký sbor na verše básníka 
Miloslava Bureše o lidových zvycích dětí na Vysočině.Miloslava Bureše o lidových zvycích dětí na Vysočině.
Děti brzy z jara obcházejí studánky a čistí je od kalu. Děti brzy z jara obcházejí studánky a čistí je od kalu. 



Zápis do sešitu:Zápis do sešitu:

Bohuslav MartinůBohuslav Martinů

�� český hud. skladatel, narozen včeský hud. skladatel, narozen v PoličcePoličce

�� žil dlouho v zahraničížil dlouho v zahraničí�� žil dlouho v zahraničížil dlouho v zahraničí
�� „Špalíček“ „Špalíček“ –– balet se zpěvy (Vynášení smrti)balet se zpěvy (Vynášení smrti)
�� „Otvírání studánek“ „Otvírání studánek“ –– lidové zvyky z Vysočinylidové zvyky z Vysočiny



Co si pamatuješ?Co si pamatuješ?

1. Na jakém zvláštním místě se Bohuslav Martinů narodil?
a) v hladomorně b) na kostelní věži c) pod lípou

2. Jakým způsobem se „Otvírají studánky“?

________________________________________________

3. Co ho nejvíce inspirovalo při psaní hudby ?3. Co ho nejvíce inspirovalo při psaní hudby ?
a) příroda b) lidové zvyky a tradice c) zvířata



Použité fotografie, obrázky a ukázkyPoužité fotografie, obrázky a ukázky

foto Bohuslav Martinůfoto Bohuslav Martinů
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Martinu_1943.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Martinu_1943.jpg (8.9.2011)(8.9.2011)

věž kostela vvěž kostela v PoličcePoličce
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Poli%C4%8Dkahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Poli%C4%8Dka--hradby.jpghradby.jpg (8.9.2011)(8.9.2011)

Otvírání studánek Otvírání studánek –– 1. část1. část
http://www.youtube.com/watch?v=NfgpjCMVNQc&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=NfgpjCMVNQc&feature=related (8.9.2011)(8.9.2011)

Smrt nesem ze vsi Smrt nesem ze vsi –– ŠpalíčekŠpalíček
http://www.youtube.com/watch?v=vWufS1KHgvAhttp://www.youtube.com/watch?v=vWufS1KHgvA (8.9.2011)(8.9.2011)
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