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ANTONÍN DVOŘÁK 
with Iain  

 
1. Watch the video and choose correct answers.  

Podívej se na video a vyber správné odpovědi.  

A) Antonín Dvořák was a famous Czech: / Antonín Dvořák byl významným českým: 

⃝ Composer  ⃝ Singer   ⃝ Writer  
⃝ Skladatelem  ⃝ Zpěvákem   ⃝ Spisovatelem 

 

B) Antonín Dvořák was born in a small Bohemian town called: / Antonín Dvořák se narodil 
v malém českém městě, které se jmenuje: 

⃝ Prague   ⃝ Kralupy nad Vltavou  ⃝ Nelahozeves  

   

C) Dvořák wrote his first musical piece at the age of: / Dvořák napsal svou 
první skladbu, když mu bylo: 

⃝ Nine   ⃝ Nineteen   ⃝ Twenty nine  
⃝ devět   ⃝ devatenáct   ⃝ devětadvacet  
 
D) Dvořák’s favourite form of transport was: / Dvořákova oblíbená forma dopravy byla:

⃝ Airplane   ⃝ Bike     ⃝ Boat   ⃝ Train  

⃝ Letadlo   ⃝ Kolo    ⃝ Loď   ⃝ Vlak  
 

E) Dvořák wrote a musical piece about a water nymph and her lost love. It is called: / Dvořák 

napsal hudební dílo o vodní víle a její ztracené lásce. Dílo se nazývá:  

⃝ Rusalka   ⃝ Vodník   ⃝ Ježibaba  ⃝ Princ 

 

2. Fill in the gaps with proper words. Iain tells this story in the video.  
Doplň mezery správnými slovy. Tento příběh vypráví Iain ve videu. 

 
Dvořák was inspired by his TRAIN journeys across AMERICA  
Dvořák byl inspirován svými cestami VLAKEM napříč AMERIKOU.  
 
 
 
He even wrote some music about it.  It is called “From the New World”.  
Napsal o tom dokonce skladbu.  Jmenuje se “Z NOVÉHO světa” (Novosvětská).  
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3. Write what musical instruments Antonín Dvořák learned to play. 
Napiš, na jaké hudební nástroje se naučil Antonín Dvořák hrát. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. Do you play a musical instrument? Draw it!  

Hraješ na hudební nástroj? Nakresli ho! 

If you cannot play on any instrument, draw a musical instrument you would like to play.  
Pokud neumíš hrát na žádný hudební nástroj, nakresli ten, na který bys rád/a hrál/a. 
 
 

P I A N O V I O L I N 

O R G A N 

a) HOUSLE 

b) VARHANY 

c) KLAVÍR 

 


