
1. Dějiny jazzu v kostce
V učebnici si přečti kapitolu Dějiny jazzu v kostce  na str.  50 – 60.

2. Píseň zpaměti
Nauč se zpaměti jednu sloku písně Svatí pochodují (česky nebo anglicky) na straně 36. 

3. Referát o jazzovém hudebníkovi  
Na webu vyhledej články o zadaném jazzovém hudebníkovi (zpěvákovi, zpěvačce), zpracuj o něm/
ní referát a do 3. 4. 2020 odešli emailem jako přílohu na JanKranda@seznam.cz. 

Text referátu zpracuj  do textového dokumentu ve  formě souvislých vět podle níže uvedeného
vzoru. Dodrž také úpravu – jméno a třída zarovnány vpravo nahoře, nadpis uprostřed.

Stručné body a text  okopírovaný z  internetového článku nebude uznán a  bude hodnocen
nedostatečně!

Referát – textový dokument můžeš vytvořit v libovolném textovém editoru (Word, Writer, Google
Docs apod.).

V textu uveď rok narození hudebníka, nástroj, na který hrál, kdy se proslavil, název skupiny nebo
orchestru, ve kterém hrál nebo jej vedl,  názvy zajímavých skladeb, datum a příčinu úmrtí. 

Kdo má referát o zpěvákovi/zpěvačce uvede podobné informace o tom, kdy se narodil/a, kdy se
proslavil/a, s jakou skupinou (orchestrem) zpíval/a, názvy zajímavých písní, datum a příčinu úmrtí.

Pod text vlož obrázek, který můžeš okopírovat z internetu.

Také vlož jeden odkaz na píseň (video) tohoto hudebníka (zpěváka) na youtube.

Nezapomeň uvést minimálně 3 zdroje – konkrétní webové adresy, ze kterých čerpáš (nikoli pouze
zdroj: wikipedie.org).

Jméno žáka hudebník/zpěvák Jméno žáka hudebník/zpěvák

Bartoň M. Louis Armstrong Ledwinka J. Count Basie

Důras P. Bing Crosby Mačudová K. Django Reinhardt

Džudža L. Ella Fitzgerald Maliňák M. Josephine Bakerová

Gregor Z. Dizzy Gillespie Pešina M. Laco Déczi

Hudcovská T. Duke Ellington Riedlová A. Jan Hammer

Hynková N. Benny Goodman Rusová A. Billie Holidayová

Kahovec V. Glenn Miller Sauerová N. Joe Zawinul

Kawan K. Chick Corea Segeč M. John McLaughlin

Kawanová K. Miles Davis Šlehoberová K. Jaco Pastorius

Kolář M. Charlie Parker Tomiová A. Ray Charles

Kováč J. Herbie Hancock Turková M. James Brown



Lebduška A. Pat Metheny Ziková N. Martin Kratochvíl

VZOR 

Jméno Příjmení
8. A, B

Hudební výchova

Frank Sinatra
Frank Sinatra se narodil v roce 1915. Jeho rodiče se do USA přistěhovali z Itálie. Byl to
jazzový a  swingový zpěvák a  herec.  Patří  mezi  nejslavnější  zpěváky populární  hudby
všech dob. Vlastním jménem se jmenoval Francis Albert Sinatra. Proslavil se v roce 1940,
kdy zpíval s orchestrem Tommyho Dorseye. V roce 1942 si zahrál v prvním filmu.

Největší úspěchy se dostavily v 50. a 60. letech 20.století. V roce 1953 za roli vojáka ve
válečném filmu Odtud až na věčnost obdržel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve
vedlejší roli. Další slavné filmy, ve kterých hrál, jsou Mandžuský kandidát a Von Ryanův
expres.

Jako zpěvák vystupoval především v Las Vegas, kde byl považován za největší hvězdu.
Mezi jeho nejslavnější písně patří New York, New York,  Strangers in the Night, Something
Stupid (duet s dcerou Nancy) a My Way.

Frank Sinatra zemřel na infarkt v roce 1998 ve věku 82 let. Byl označen za „největšího
zpěváka 20. století“.

 Ukázka písně Let it snow: https://www.youtube.com/watch?v=M-b3iU-INDo

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Frank_Sinatra

https://zivotopis.osobnosti.cz/frank-sinatra.php

https://celebwiki.blesk.cz/osobnost/3728/frank-sinatra/
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