
Wolfgang Amadeus Mozart. Variácie 

(6. roč.) 
 

Precitajte si text o Mozartovi a pomocou otázok si z neho urobte krátke poznámky:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde sa Mozart narodil? Bol Mozart nadané dieťa?  

Kde všade koncertoval? Bol aj na Slovensku?  

Ktorý hudobný skladateľ Mozarta obdivoval?  

Za akých podmienok Mozart umrel a kde?  

Vymenuj 3 Mozartove symfónie: ...................................................................................... 



Okrem toho písal sonáty pre klavír, sláčikové kvartetá, omše (Rekviem ten ale nedokončil) 

Serenáda:............................................................ 

Najznámejšie sa stali jeho opery, ktoré sa hrajú dodnes: Vymenuj 5  

.................................................................................................................................................. 

Dnes si predstavíme aj hudobnú formu variácie.  

Variácie-hudobná forma založená na obmenách výraznej témy. Téme je výrazná, ľahko 
zapamätateľná. Variácie môžu byť vonkajšie (mení sa iba jedna časť hudobnej reči, rytmus, melódia) 
alebo vnútorné  (mení sa viacero časť hudobnej reči). Na začiatku zaznie téma, a potom jej variácie. 
Počet variácií nie je presne daný, musia byť najmenej tri. Variácie vznikajú obmenami témy 
(rytmickými, harmonickými (dur mol), melodickými, ozvláštnenie témy melodickými prestupnými 
tónmi akordické poňatie, stupnicové behy presnenie témy do iného hlasu alebo na iný nástroj- 
variácie farebné....). Stredná variácia býva zvyčajne komponovaná v kontrastnej tónine, ak je téma 
dur, táto variácia bude mol a naopak. Označuje sa minore (mol) alebo maggiore (dur). Variácie 
postupujú od najjednoduchších po najzložitejšie. Môžu byť ukončené nasledovnými spôsobmi: 
1 Najzložitejšia variácia 
2 Znova zaznie téma rovnaká ako na začiatku skladby. 
3 Zaznie téma a pripojí sa kóda (zakončenie).  
4 Fúga 
Forma variácií sa používa hlavne v druhej časti sonátového cyklu (druhá časť symfónií, napr. Haydn- 
S úderom na tympany, známych je 12 Mozartových variácií pre klavír na tému detskej pesničky 
Zažiar, zažiar hviezdička).  
 
Vypočujte si hudobnú ukážku a odpovedzte na otázky:  
https://www.youtube.com/watch?v=NO-ecxHEPqI Mozart 12 variácií 
 
Akú detskú pesničku ste spoznali v téme? ............................................................... 
 
Čo sa menilo v nasledovných variáciách: 1........................................................................... 
 
3............................................................ 
 
Je niektorá z variácií v molovej tónine? Ktorá? ..................................................... 

Čím sa líši variácia 11 od ostatných?.............................................................. 

Ktorým z vymenovaných spôsobov sú variácie ukončené? ....................................... 

 

Opakovanie z 5. ročníka. Pozri si video a vytvor D7- dominantný septakord v daných stupniciach:  

https://www.youtube.com/watch?v=NO-ecxHEPqI

