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Ludwig van BeethovenLudwig van Beethoven

�� německý hudební skladatelněmecký hudební skladatel

�� měl těžké dětství měl těžké dětství –– otec byl alkoholik a nutil ho otec byl alkoholik a nutil ho 
hrát i v nocihrát i v noci

�� dostal se do Vídně a studoval u Josepha Haydnadostal se do Vídně a studoval u Josepha Haydna

�� svá díla pečlivě promýšlel, aby  vyjádřil své pocity a myšlenkysvá díla pečlivě promýšlel, aby  vyjádřil své pocity a myšlenky

�� trpěl nedoslýchavostí a později zcela ohluchltrpěl nedoslýchavostí a později zcela ohluchl

�� žil životem samotářežil životem samotáře



Nejznámější  skladby:Nejznámější  skladby:

napsal 9 symfonií napsal 9 symfonií 

„„Symfonie č.5 – Osudová“ – vyjadřuje boj s
nepřízní osudu

„Symfonie č. 9 - s Ódou na radost“ –– byla později vybránabyla později vybrána
jako hymna Evropské uniejako hymna Evropské unie

a spoustu dalších skladeb



Zápis do sešitu:Zápis do sešitu:

Ludwig van BeethovenLudwig van Beethoven

�� německý hud.skladatel, měl těžké dětstvíněmecký hud.skladatel, měl těžké dětství

�� úplně ohluchl úplně ohluchl –– přesto skládal dálpřesto skládal dál

�� napsal 9 symfonií nejznámější jenapsal 9 symfonií nejznámější je

� „Symfonie č.5 – Osudová“
� „Symfonie č. 9 - s Ódou na radost“ –– dnes dnes 

hymna Evropské uniehymna Evropské unie



Co si pamatuješ?Co si pamatuješ?

1. V jaké zemi se Ludwig van Beethoven narodil?1. V jaké zemi se Ludwig van Beethoven narodil?

a)  Rakouskoa)  Rakousko b) Polskob) Polsko c) Německoc) Německo

2. Co měl Beethoven společného s Bedřichem Smetanou2. Co měl Beethoven společného s Bedřichem Smetanou??
________________________________________________________________________________________________

3. Co se odráží v jeho skladbách?3. Co se odráží v jeho skladbách?
a)  láska k přírodě      b) jeho myšlenky a pocity    c) lidové tradice a zvykya)  láska k přírodě      b) jeho myšlenky a pocity    c) lidové tradice a zvyky



Použité fotografie, obrázky a ukázkyPoužité fotografie, obrázky a ukázky

Beethoven Beethoven –– obrázekobrázek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Beethoven.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Beethoven.jpg (22.10.2011)(22.10.2011)

Symfonie č.5 Symfonie č.5 –– OsudováOsudová
http://www.youtube.com/watch?v=W2qW6fOtAMYhttp://www.youtube.com/watch?v=W2qW6fOtAMY (23.10.2011)(23.10.2011)

Symfonie č.9 Symfonie č.9 –– hymna EUhymna EU
http://www.youtube.com/watch?v=jF_WA9eOjTk&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=jF_WA9eOjTk&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=jF_WA9eOjTk&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=jF_WA9eOjTk&feature=related
(22.10.2011)(22.10.2011)
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