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Jakub Jan RybaJakub Jan Ryba
�� pocházel zpocházel z učitelské rodinyučitelské rodiny
�� hrál na housle, klavír, varhanyhrál na housle, klavír, varhany
�� měl 13 dětí měl 13 dětí 
�� stal se učitelem vstal se učitelem v Rožmitále pod Třemšínem, Rožmitále pod Třemšínem, �� stal se učitelem vstal se učitelem v Rožmitále pod Třemšínem, Rožmitále pod Třemšínem, 

kladl důraz na hudbukladl důraz na hudbu
�� ovládal několik cizích jazyků, byl velmi ovládal několik cizích jazyků, byl velmi 

pokrokový pokrokový 
�� měl spory směl spory s nadřízenými, které ho vedly nadřízenými, které ho vedly 

kk sebevražděsebevraždě



DíloDílo

�� „Česká mše vánoční“„Česká mše vánoční“ –– hraje hraje 
se na Štědrý večer na půlnoční mši se na Štědrý večer na půlnoční mši 

� „Pastorely“ – písně o narození Ježíška � „Pastorely“ – písně o narození Ježíška 
(podobné koledám)



Zápis do sešitu:Zápis do sešitu:

Jakub Jan RybaJakub Jan Ryba
� český hud. skladatel
� stal se učitelem,kladl důraz na hudbu
� nejznámější skladby� nejznámější skladby

� „Česká mše vánoční“ – hraje se na půlnoční
� „Pastorely“ – písně o narození Ježíška (podobné koledám)

� spáchal sebevraždu



Zajímavost:Zajímavost:

J.J.Ryba se zabýval i hudební teroií:

křížek = vyvyšovatel
béčko = snižovatelbéčko = snižovatel
notová osnova = hřebřík
2/4 takt = dvoučtverák
pomlka = plašinec, mizič



Co si pamatuješ?Co si pamatuješ?

1. Jakému povolání se J.J.Ryba věnoval ?

a) kostelník b) učitel c) sedlák

2. Kdy se hraje „Česká mše –Hej, mistře!“

________________________________________

3. Ve kterém kraji leží Rožmitál pod Třemšínem?
a) Zlínském b) Středočeském c) Olomouckém



Použité fotografie, obrázky a ukázkyPoužité fotografie, obrázky a ukázky

J.J.Ryba J.J.Ryba –– obrázekobrázek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JJryba.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JJryba.jpg (25.10.2011)(25.10.2011)

J.J.Ryba J.J.Ryba –– mohyla vmohyla v leselese
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Voltu%C5%A1_http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Voltu%C5%A1_--_mohyla_Jakuba_Jana_Ryby.jpg_mohyla_Jakuba_Jana_Ryby.jpg

(25.10.2011)(25.10.2011)

J.J.Ryba J.J.Ryba –– informace ze životainformace ze životaJ.J.Ryba J.J.Ryba –– informace ze životainformace ze života
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Jan_Rybahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Jan_Ryba (26.10.2011)(26.10.2011)

J.J.Ryba J.J.Ryba –– hudební teoretikhudební teoretik
http://www.jakubjanryba.cz/skladatel.htmlhttp://www.jakubjanryba.cz/skladatel.html (25.10.2011)(25.10.2011)

Středočeský kraj Středočeský kraj 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Okres_pribram.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Okres_pribram.png (26.10.2011)(26.10.2011)

Česká mše vánoční Česká mše vánoční –– animovaný film animovaný film 
http://www.youtube.com/watch?v=o3kIMGCZ75w&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=o3kIMGCZ75w&feature=related (25.10.2011)(25.10.2011)


