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Tohoto zamračeného pána si
nespletete. Skládal opery, často
s českými a pohádkovými motivy. Možná znáte Dvořákovy
opery inspirované českými
pohádkami a bájemi, jako jsou
Čert a Káča, Rusalka, Jakobín
či Armida. Působil i v Americe,
kde složil světoznámou symfonii
„Z Nového světa“.

Dvořakova 9. symfonie, zvaná Novosvětská, patří k nejlepším dílům tohoto
druhu v celé hudební historii. Neil Armstrong, první člověk, který stanul na
povrchu Měsíce, si vzal její nahrávku
na Měsíc, když tam v roce 1969 přistál
s kosmickou lodí Apollo 11.

✍ Úkol 1

Co jsou Čert a Káča a Rusalka?
Zakroužkujte správnou odpověď:
a) Dvě symfonie. b) Dvě opery.

Ema Destinnová (19.–20. stol.) ✍ Úkol 2
Byla známá a velmi nadaná
operní pěvkyně. Její hlas obdivovali diváci ve všech velkých
světových divadlech. Pro Čechy
byla ve své době národní hrdinkou. Vystupovala po celém
světě, např. v Berlíně či v New
Yorku. A že je vám tato dáma
povědomá? Ale jistě – vždyť
je přece na každé dvoutisícové
bankovce!

Napište, kdo byla Ema Destinnová.

Miloš Forman (20.–21. stol.)

✍ Úkol 4

Byl slavný režisér, scenárista
i herec. Narodil se a studoval
v Čechách, pak se ale odstěhoval
do USA, kde měl více možností.
Je jedním z mála českých tvůrců,
který byl oceněn hned několika
Oscary (nejvyšší americké
filmové ocenění). Jeden z nejznámějších Formanových filmů,
Amadeus, poutavě vypráví o životě skladatele Mozarta.

Karel Gott (20.–21. stol.)

Vůbec nejpopulárnější český
zpěvák, který kraloval hudebnímu světu dlouhých 60 let.
Vy jeho hlas můžete znát třeba
z úvodní znělky seriálu „Včelka
Mája“, kterou nazpíval i v němčině. Byl známý ve světě, hlavně
v Německu, a doma v Česku ho
lidé zbožňovali. Mnoho českých
žen bylo dokonce do „Božského
Káji“ tajně zamilováno!

✍ Úkol 3

Na které bankovce najdete Emu
Destinnovou? Zakroužkujte správnou odpověď:
a) 2 000 Kč. b) 5 000 Kč.

Zakroužkujte správná tvrzení o životě Miloše Formana:
a) Narodil se na Slovesku.
b) Odstěhoval se do Německa.
c) Byl to režisér.
d) Nedostal žadná ocenění.
e) Získal filmovou cenu Oskar.
f ) Natočil film Amadeus.

🎨 ✍ Úkol 5

Včelku Máju vybarvěte. Napište,
kdo nazpíval úvodní znělku kresleného seriálu.

kresba: Nippon Animation
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Antonín Dvořák (19. stol.)
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✍ Úkol 6

Zakroužkujte významného Čecha,
který do této skupinky nepatří,
a vysvětlete proč.

a) Antonín Dvořák

b) Bedřich Smetana

🎨 Úkol 7

Česká vlajka je jedním ze státních
symbolů České republiky. Bílá,
červená a modrá jsou státní barvy.
Červenobílá kombinace je tradičním symbolem Čech, modrý klín
býval dříve symbolem Slovenska,
ale dnes je symbolem Moravy.
Prohlédněte si obrysy vlajek.
Která je ta správná česká vlajka?
Vybarvěte ji.

🧩 On-line hra

c) Leoš Janáček

d) Jakub Jan Ryba

e) Karel IV.
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Baví vás vlajky? Zahrajte si hru
Vlajkové pexeso a dozvíte se, jaké
máme v České republice národnostní menšiny. Záložka na webu:
Hry –> Hry zábavné.

✍ Úkol 8

30 by 30 delta maze
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Karel Gott byl nazýván český
slavík, mnohokrát totiž vyhrál
soutěž populární hudby Zlatý
slavík. Najdi cestu v labyrintu,
která vede od Gotta ke slavíkovi.
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