
5. ročník – Úkoly

NEJSTARŠÍ PAMÁTKY ČESKÉ HUDBY

- první dochované památky počátků české hudby nalézáme v období 10. - 11. století
- hudebních památek z této doby je velmi málo, jelikož zpěvy byly v latině a český text se 
zpíval pouze u oblíbených chorálů -tyto časem zlidověly
- nejstarší dochovaná píseň je: HODPODINE, POMILUJ NY (přelom 10. a 11. století)
- za autora je považován Sv. Vojtěch
- text je ve staroslověnštině s prvky češtiny
-patřila k prvním českým národním hymnám
- Jan Hus ji zpíval v Betlémské kapli

SVATÝ VÁCLAVE
-česká církevní hymna, vznikla na přelomu 11. a 12. století
- motlitba ke sv. Václavovi, vévodovi a patronovi české země, aby se přimluvil za svůj 
národ u Boha a zajistil mu spasení
- zpívá se při nejslavnostnějších událostech, které souvisí s českou státností (dnes se 
nehraje původní melodie, ale pozdější z 15. století)



KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI
-jeden z nejznámějších chorálů husitské doby (=Husitská hymna)
- dochoval se v Jistebnickém kancionálu z roku 1420 ( objeven až v roce 1872)
-píseň je zároveň náboženská, vojenská i bojová. Dodávala odvahu a vedla k vlastenectví.
-touto melodií se inspirovali velcí skladatelé jako např. Bedřich Smetana, který ji použil  v 
díle - Má vlast (konkrétně Tábor a Blaník), dále Leoš Janáček nebo Josef Suk.

Ktož sú boží bojovníci
a zákona jeho,
prostež od Boha pomoci
a úfajte v něho,
že konečně vždycky s ním svítězíte.

Kristusť vám za škody stojí,
stokrát viec slibuje,
pakli kto proň život složí,
věčný mieti bude;
blaze každému, ktož na pravdě sende. 

Opiš si text, nebo vytiskni a vlep do not. sešitu:

NEJSTARŠÍ PAMÁTKY ČESKÉ HUDBY
-Nejstarší dochované české hudební památky se datují na přelom 10. a 11. století
-byly duchovního rázu, postupem času zlidověly  

- Hospodine, pomiluj ny
- Svatý Václave
- Ktož jsú Boží bojovníci

Poslech:
 Hospodine, pomiluj ny
https://www.youtube.com/watch?v=JsOy_MP8TAk

Svatý Václave
https://www.youtube.com/watch?v=a0a-SfDgLFI

Ktož jsú Boží bojovníci
https://www.youtube.com/watch?v=FhPy0TdNu9E
 


