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Johan Sebastian BachJohan Sebastian Bach
�� německý hudební skladatelněmecký hudební skladatel

�� po smrti rodičů žil u svého bratra, který mu po smrti rodičů žil u svého bratra, který mu 
umožnil vzděláníumožnil vzdělání

�� hrál na housle, hrál na housle, cembalocembalo a a varhanyvarhany

�� byl považován za nejlepšího varhaníka a mistrabyl považován za nejlepšího varhaníka a mistra
improvizaceimprovizaceimprovizaceimprovizace

�� vrcholem jeho tvorby byly fugy vrcholem jeho tvorby byly fugy –– vícehlasé skladby pro varhanyvícehlasé skladby pro varhany

�� pracoval jako kapelník a kantor chrámové školy u pracoval jako kapelník a kantor chrámové školy u sv. Tomáše v Lipskusv. Tomáše v Lipsku

�� měl 20 dětí, 4 synové byli hudební skladateléměl 20 dětí, 4 synové byli hudební skladatelé

�� skládal pro varhany, sbory i orchestry skládal pro varhany, sbory i orchestry 

�� jeho dílo je obrovské a uznávané i v dnešní dobějeho dílo je obrovské a uznávané i v dnešní době



Nejznámější  skladby:Nejznámější  skladby:

„„Braniborské koncertyBraniborské koncerty““ –– pro orchestrpro orchestr

„Umění fugy“  „Umění fugy“  -- pro varhanypro varhany

„Temperovaný klavír“ „Temperovaný klavír“ –– pro klavírpro klavír

„Magnificat“ „Magnificat“ –– pro orchestr, smíšený sbor a pro orchestr, smíšený sbor a sólové hlasysólové hlasy
(bas, tenor, alt, mezzosoprán, soprán)(bas, tenor, alt, mezzosoprán, soprán)



Zápis do sešitu:Zápis do sešitu:

Johan Sebastian BachJohan Sebastian Bach
�� německý hudební skladatelněmecký hudební skladatel

�� vynikající varhaníkvynikající varhaník

�� měl 20 dětí, 4 synové byli hudební skladateléměl 20 dětí, 4 synové byli hudební skladatelé�� měl 20 dětí, 4 synové byli hudební skladateléměl 20 dětí, 4 synové byli hudební skladatelé

�� nejznámější skladby:nejznámější skladby:
�� „Braniborské koncerty“„Braniborské koncerty“ –– pro orchestrpro orchestr
� „Umění fugy“ –– pro varhanypro varhany
�� „Temperovaný klavír“„Temperovaný klavír“ –– pro klavírpro klavír
�� „Magnificat“„Magnificat“ –– pro orchestr a sborpro orchestr a sbor



Co si pamatuješ?Co si pamatuješ?

1. V jaké zemi se Johan Sebastian Bach narodil?1. V jaké zemi se Johan Sebastian Bach narodil?
a)  Rakouskoa)  Rakousko b) Polskob) Polsko c) Německoc) Německo

2. Vynikal ve hře na:2. Vynikal ve hře na:
a) houslea) housle b) varhanyb) varhany c) kytaruc) kytaru

3. Kolik z jeho dětí bylo hudebními skladateli?    ________3. Kolik z jeho dětí bylo hudebními skladateli?    ________3. Kolik z jeho dětí bylo hudebními skladateli?    ________3. Kolik z jeho dětí bylo hudebními skladateli?    ________

4. Jak rozdělujeme lidské zpěvní hlasy?4. Jak rozdělujeme lidské zpěvní hlasy?
ženské  ženské  ____________________ mužskémužské ____________________

____________________ __________ __________ 



Použité fotografie, obrázky a ukázkyPoužité fotografie, obrázky a ukázky
J.S.Bach J.S.Bach –– obrázekobrázek
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Bach.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Bach.jpg (22.10.2011)(22.10.2011)

cembalo cembalo –– ukázkaukázka
http://www.youtube.com/watch?v=wrj9qtyxlWg&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=wrj9qtyxlWg&feature=related (8.10.2011)(8.10.2011)

varhany varhany –– ukázkaukázka
http://www.youtube.com/watch?v=Zd_oIFy1mxMhttp://www.youtube.com/watch?v=Zd_oIFy1mxM (22.10.2011)(22.10.2011)

kostel sv. Tomáše kostel sv. Tomáše –– LipskoLipsko
http://wiki.brtnik.info/index.php/Soubor:Leipzighttp://wiki.brtnik.info/index.php/Soubor:Leipzig--thomas_kirche.jpgthomas_kirche.jpg (22.10.2011)(22.10.2011)

Braniborské koncerty Braniborské koncerty –– ukázkaukázkaBraniborské koncerty Braniborské koncerty –– ukázkaukázka
http://www.youtube.com/watch?v=eWlfmepsUuQ&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=eWlfmepsUuQ&feature=related (22.10.2011)(22.10.2011)

Magnificat Magnificat –– ukázka 1ukázka 1
http://www.youtube.com/watch?v=jlKcMJwcgq4&feature=fvwrelhttp://www.youtube.com/watch?v=jlKcMJwcgq4&feature=fvwrel (22.10.2011)(22.10.2011)

Magnificat Magnificat –– ukázka 2 ukázka 2 –– rozdělení zpěvních hlasůrozdělení zpěvních hlasů
http://www.youtube.com/watch?v=Jc19f19MGDE&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=Jc19f19MGDE&feature=related (22.10.2011)(22.10.2011)

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.


