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Wolfgang Amadeus MozartWolfgang Amadeus Mozart

�� rakouský geniální skladatel, narozen v rakouský geniální skladatel, narozen v SalcburkuSalcburku

�� k hudbě ho vedl jeho k hudbě ho vedl jeho otec Leopoldotec Leopold

�� od 4 let hrál na klavír, vod 4 let hrál na klavír, v šesti skládal první skladbyšesti skládal první skladby�� od 4 let hrál na klavír, vod 4 let hrál na klavír, v šesti skládal první skladbyšesti skládal první skladby

�� procestoval téměř celou Evropu, měl velmi rád procestoval téměř celou Evropu, měl velmi rád PrahuPrahu a Praha jehoa Praha jeho

�� zemřel vzemřel v 35 letech, byl velmi chudý35 letech, byl velmi chudý



Nejznámější  skladby:Nejznámější  skladby:

Opery:Opery:
Figarova svatba Figarova svatba –– komedie (veselá)komedie (veselá)
Don Giovanni Don Giovanni –– tragedie (smutná)tragedie (smutná)
Kouzelná flétna Kouzelná flétna –– pohádkové námětypohádkové náměty

Instrumentální hudba:Instrumentální hudba:
Malá noční hudbaMalá noční hudba -- serenádaserenáda



Zápis do sešitu:Zápis do sešitu:

Wolfgang Amadeus MozartWolfgang Amadeus Mozart
�� rakouský geniální skladatelrakouský geniální skladatel

�� od 4 let hrál na klavírod 4 let hrál na klavír

�� operyopery -- „Figarova svatba“, „Don Giovanni“,„Figarova svatba“, „Don Giovanni“, „Kouzelná flétna“„Kouzelná flétna“�� operyopery -- „Figarova svatba“, „Don Giovanni“,„Figarova svatba“, „Don Giovanni“, „Kouzelná flétna“„Kouzelná flétna“

� „Malá noční hudba“ - serenáda

�� zemřel vzemřel v 35 letech, byl velmi chudý35 letech, byl velmi chudý



Co si pamatuješ?Co si pamatuješ?

1. V jaké zemi se Wolfgang Amadeus Mozart narodil ?1. V jaké zemi se Wolfgang Amadeus Mozart narodil ?
a)  Rakouskoa)  Rakousko b) Polskob) Polsko c) Německoc) Německo

2. Co je to komedie ?2. Co je to komedie ?
a) divadelní hra, která končí vždy šťastněa) divadelní hra, která končí vždy šťastně
b) divadelní hra, která končí vždy špatně b) divadelní hra, která končí vždy špatně -- tragickytragicky

3. Navštívil Prahu ?    ________3. Navštívil Prahu ?    ________3. Navštívil Prahu ?    ________3. Navštívil Prahu ?    ________

4. Co je to  OPERA ? 4. Co je to  OPERA ? 
a)  divadelní hra, kde se zpívá a mluví
b) divadelní hra, kde se  pouze zpívá 

c) divadelní hra, kde se pouze tančídivadelní hra, kde se pouze tančí



Použité fotografie, obrázky a ukázkyPoužité fotografie, obrázky a ukázky

Mozart Mozart –– obrázekobrázek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wolfganghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wolfgang--amadeusamadeus--mozart_1.jpgmozart_1.jpg (23.10.2011)(23.10.2011)

Salcburk Salcburk –– obrázekobrázek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SalzburgerAltstadt02.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SalzburgerAltstadt02.JPG (23.10.2011)(23.10.2011)

Leopold Mozart Leopold Mozart –– ukázka dětské symfonieukázka dětské symfonie
http://www.youtube.com/watch?v=qDnrL46wY44http://www.youtube.com/watch?v=qDnrL46wY44 (22.10.2011)(22.10.2011)

vila Bertramka vila Bertramka –– obrázekobrázek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bertramka_vila.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bertramka_vila.jpg (23.10.2011)(23.10.2011)http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bertramka_vila.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bertramka_vila.jpg (23.10.2011)(23.10.2011)

Serenáda zSerenáda z Malé noční hudbyMalé noční hudby
http://www.youtube.com/watch?v=GT7_Y1pIBb4http://www.youtube.com/watch?v=GT7_Y1pIBb4 (23.10.2011)(23.10.2011)

Figarova svatbaFigarova svatba
http://www.youtube.com/watch?v=wcJgQy_wd9shttp://www.youtube.com/watch?v=wcJgQy_wd9s (23.10.2011)(23.10.2011)

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.


