Pracovní list pátý ročník
Opiš si do sešitu:
Národní divadlo
Základní kámen divadla byl položený v roce 1868, slavnostně bylo poprvé otevřeno 11. června 1881. V srpnu vyhořelo,
bylo znovu postaveno a druhé slavnostní otevření proběhlo 18. listopadu 1883.
Na jeho stavbu se složili lidé z celého národa. Proto je nad oponou nápis "Národ sobě."
Při obou otevření se hrála opera Libuše, kterou napsal Bedřich Smetana.
V národním divadle působy tři umělecké soubory: Opera, balet a činohra.
Někdy se Národní divadlo tahé nazývá "Zlatá kaplička".

Poslechni si předehru k opeře Libuše:
https://www.youtube.com/watch?v=RAw1AcYqhjc&ab_channel=Nepiwos
Určitě ti něco připomíná. Nejčastěji jí totiž hrají při slavnostních příležitostech, když přichází prezident republiky.
Jaké nástroje si v předehře slyšel?
Vyjmenuj alespoň 3:
1. Příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot
2. Lesní roh, trumpeta, trombon
3. Housle, viola, violoncello, kontrabass

Znáš další opery Bedřicha Smetany?
Vzpomeň si (nebo vyhledej) alespoň na tři:

1. Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor
2. Libuše, Dvě vdovy, Hubička
3. Tajemství, Čertova stěna

Opiš si do sešitu:
Hymna České republiky
Nejčastěji jí můžeme slyšet při významných událostech, jako jsou státní svátky. Dost často také zní při mezinárodních sportovních utkání.
Státní hymnu tvoří první sloka písně Kde domov můj. Jejími autory jsou skladatel František Škroup a spisovatel
Josef Kajetán Tyl. Zazněla ve zpěvohře "Fidlovačka" a prvním, kdo jí zpíval byl slepý houslista Mareš.
František Škroup
* 3. 6. 1801 + 7. 2. 1862
Byl českým skladatelem, hudebníkem a dirigentem. Vystudoval gymnázium v Hradci králové a nedostudoval
práva a filozofii v Praze. Stal se druhým kapelníkem Stavovského divadla a později i hlavním dirigentem.
Roku 1860 odešel do Rotterdamu, kde žil až do své smrti.
Psal zejména opery. Známá je opera Dráteník a dále pak Fidlovačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka.

Na následující straně máš noty i všechny čtyři sloky hymny. Poslechni si jí a nauč se první sloku.
https://www.youtube.com/watch?v=hCap5rOQ-3c

