
Učivo  30. 3. – 3. 4. 

Milí šesťáci, posílám vám mnoho pozdravů. Věřím, že učiva máte nad hlavu, 

ale ještě určitě zvládnete vytisknout a vlepit do sešitu povídání o Bedřichu 

Smetanovi. Ze zaslaného učiva si napíšeme lehoučký testík – jak a kdy se včas 

dozvíte. Nezapomeňte si také zpívat – níže posílám ukázku. V příštích týdnech 

určitě trochu zvolníme, nebojte se . Pevné nervy!  p. u. Šarmanová 

 

1. Zápis o životě a díle významného českého skladatele:  

BEDŘICH  SMETANA  

(2. března 1824 Litomyšl – 12. května 1884 Praha) 

-  český hudební skladatel období romantismu 

- otec byl sládek, bydleli v pivovaru 

- hrál na housle a klavír, působil ve Švédsku 

- ke konci života ohluchl, i přesto dále skládal   

- je považován za zakladatele moderní české národní hudby 

- na jeho počest se každoročně koná festival Smetanova Litomyšl 

 

Dílo: 

 opery – např. Braniboři v Čechách, Dalibor, Prodaná nevěsta, Hubička, Tajemství, Libuše 

a další 

 symfonická báseň Má vlast (6 částí – Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, 

Tábor, Blaník 

 Smyčcový kvartet „Z mého života“ 

 oblíbená skladba – polka 

Poslechni si na youtube úryvek z Prodané nevěsty: 

https://www.youtube.com/watch?v=Na6piObEzws   

 

… a modernější verze s K. Gottem (jakým zpěvním hlasem zpívá Gott a jakým Matuška?):       

https://www.youtube.com/watch?v=zd5Zsh4Znb8 

 

 

2. Zazpívej si písničku Zlaté střevíčky  

https://www.youtube.com/watch?v=S_OwvX7KZB0 

Zlaté střevíčky (Edita Štaubertová) 

Moje střevíčky jsou jako ze zlata, 

https://www.youtube.com/watch?v=Na6piObEzws
https://www.youtube.com/watch?v=zd5Zsh4Znb8
https://www.youtube.com/watch?v=S_OwvX7KZB0


když je mám, připadám si hrozně bohatá 

ty si vezmu jen, v onen slavný den, 

až si sednem do kočáru ty a já. 

 

Moje bílé šaty celé z hedvábí, 

ty naráz všechny lidi kolem přivábí, 

budu v onen den zářit tobě jen, 

až si sednem do kočáru ty a já. 

 

Ref: Ach, jsou samé zlato, ach, ty stojí za to 

Zlaté střevíčky na nohou, ty tolik krásné jsou. 

Jak se pěkně třpytí, jak se zlatem svítí, 

když ty zlaté střevíčky pěkně jdou tou zlatou uličkou. 

 

Na své staré banjo nemám vůbec čas, 

 je to dávno, co ztratilo svůj zlatý hlas, 

v onen slavný den bude nalezen, 

až si sednem do kočáru ty a já. 

 

Moje sestra Luce (lůs) a mladší bratr Ben, 

budou krásní v těch černých šatech v onen den, 

ale nejvíce zlaté střevíce, až si sednem do kočáru ty a já. 

 

Ref: Ach, jsou samé zlato, ach, ty stojí za to, 

zlaté střevíčky na nohou, ty tolik krásné jsou, 

jak se pěkně třpytí, jak se zlatem svítí, 

když ty zlaté střevíčky pěkně jdou, tou zlatou uličkou. 

 

Potom řeknu: Sbohem, děti, musím jít, 

odcházím tam, kde věčně září slunce svit, 

sn je vyplněn, přišel onen den, 

kdy si sednem do kočáru ty a já. 

 

Všichni lidé budou mi hned závidět, 

zlaté střevíčky i zlatých šestnáct let, 

budu bohatá, celá ze zlata,  až si sednem do kočáru ty a já. 

 

Ref: Ach, jsou samé zlato… 

 

 



 


