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Antonín DvořákAntonín Dvořák

�� narodil se v narodil se v NelahozevsiNelahozevsi (nedaleko Prahy), v (nedaleko Prahy), v 
rodině řezníka, kterým se také musel vyučitrodině řezníka, kterým se také musel vyučit

�� hrál na housle, violu, klavír a varhanyhrál na housle, violu, klavír a varhany
�� rád cestoval vlakemrád cestoval vlakem
�� prosazoval se těžce prosazoval se těžce –– hrál v orchestru, dával hrál v orchestru, dával 

soukromé hodiny hudby soukromé hodiny hudby soukromé hodiny hudby soukromé hodiny hudby 
�� prvního úspěchu dosáhl až veprvního úspěchu dosáhl až ve 36 letech36 letech
�� byl pozván do Ameriky,aby vyučoval na konzervatoři v New Yorku byl pozván do Ameriky,aby vyučoval na konzervatoři v New Yorku 
�� vychoval řadu českých umělců vychoval řadu českých umělců –– Josef Suk, Vítěslav Novák,..Josef Suk, Vítěslav Novák,..
�� je českým nejznámějším a ve světě nejhranějším umělcemje českým nejznámějším a ve světě nejhranějším umělcem



DíloDílo
Písně:Písně:
„Moravské dvojzpěvy“„Moravské dvojzpěvy“
„Biblické písně“„Biblické písně“

Opery:Opery:
„Čerta a Káča“„Čerta a Káča“„Čerta a Káča“„Čerta a Káča“
„Rusalka“ „Rusalka“ –– příběh a víle Rusalce a principříběh a víle Rusalce a princi
„Jakobín“„Jakobín“

Symfonie:Symfonie:
bylo jich 9 bylo jich 9 –– nejznámější nejznámější „Z„Z Nového světa“Nového světa“



Instrumentální skladby:Instrumentální skladby:

„Slovanské tance“ „Slovanské tance“ –– cyklus hudebních skladebcyklus hudebních skladeb
vycházející z lidových tanců slovanských národů vycházející z lidových tanců slovanských národů 
(Furiant, Skočná, Dumka, Sousedská, Polka, (Furiant, Skočná, Dumka, Sousedská, Polka, 
Odzemek, Mazurka, Kolo, Polonéza) Odzemek, Mazurka, Kolo, Polonéza) Odzemek, Mazurka, Kolo, Polonéza) Odzemek, Mazurka, Kolo, Polonéza) 

Původně byly napsány pro čtyřruční klavír, později Původně byly napsány pro čtyřruční klavír, později 
přepracovány pro orchestr.přepracovány pro orchestr.



Zápis do sešitu:Zápis do sešitu:

Antonín Dvořák Antonín Dvořák 
�� syn řezníkasyn řezníka

�� hrál na housle, violu, klavír a varhanyhrál na housle, violu, klavír a varhany

�� první úspěch vprvní úspěch v 36 letech36 letech
�� „Moravské dvojzpěvy“ „Moravské dvojzpěvy“ –– písněpísně�� „Moravské dvojzpěvy“ „Moravské dvojzpěvy“ –– písněpísně
�� „Čerta a Káča“, „Rusalka“ „Čerta a Káča“, „Rusalka“ –– operyopery
�� „Slovanské tance“ „Slovanské tance“ –– lidové tance slovanských národůlidové tance slovanských národů
�� „Symfonie Z„Symfonie Z Nového světa“ Nového světa“ –– nejznámějšínejznámější

�� ve světě byl velmi uznávanýve světě byl velmi uznávaný



Co si pamatuješ?Co si pamatuješ?

1. Jakým dopravním prostředkem Antonín Dvořák rád cestoval?1. Jakým dopravním prostředkem Antonín Dvořák rád cestoval?
______________________________________

2. Jaké povolání vykonával jeho otec a čím se musel vyučit?2. Jaké povolání vykonával jeho otec a čím se musel vyučit?
a) krejčíma) krejčím b) řezníkemb) řezníkem c) bednářemc) bednářem

3. Doplň písmena do názvu rodiště Antonína Dvořáka:3. Doplň písmena do názvu rodiště Antonína Dvořáka:
_ E _ _ H _ Z _ _ E __ E _ _ H _ Z _ _ E _

4. Napiš 2 skladby Antonína Dvořáka4. Napiš 2 skladby Antonína Dvořáka
_____________________  , _______________________________________________  , __________________________

5. Ve které cizí zemi Antonín Dvořák působil :5. Ve které cizí zemi Antonín Dvořák působil :
a) Finskoa) Finsko b) USAb) USA c) Švédskoc) Švédsko



Použité fotografie, obrázky a ukázkyPoužité fotografie, obrázky a ukázky
Dvořák Dvořák –– fotografiefotografie
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Dvorak1.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Dvorak1.jpg (8.9.2011)(8.9.2011)

Nelahozeves Nelahozeves –– rodný dům Dvořáka  rodný dům Dvořáka  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Nelahozeves_birthhouse_of_Antoninhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Nelahozeves_birthhouse_of_Antonin
Dvorak.JPGDvorak.JPG (8.9.2011)(8.9.2011)

Moravské dvojzpěvy Moravské dvojzpěvy –– Slavikovsky polečkoSlavikovsky polečko
http://www.youtube.com/watch?v=8eIUASitAH8&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=8eIUASitAH8&feature=related (8.9.2011)(8.9.2011)

RusalkaRusalka
http://www.youtube.com/watch?v=KPTmjUtOXAw&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=KPTmjUtOXAw&feature=related (8.9.2011)(8.9.2011)

symfonie Zsymfonie Z Nového světa Nového světa –– finálefinále
http://www.youtube.com/watch?v=ihttp://www.youtube.com/watch?v=i--y5ONP_Vsg&feature=relatedy5ONP_Vsg&feature=related (8.9.2011)(8.9.2011)

Slovanský tanec č.7Slovanský tanec č.7
http://www.youtube.com/watch?v=sEReXqHDcuk&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=sEReXqHDcuk&feature=related (8.9.2011)(8.9.2011)

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.


