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The Beatles 

Ringo George 

Paul John 



Anglie - Liverpool 

Paul McCartney řekl, že: 
„John měl nápad, že bychom se 
mohli jmenovat Beetles a já na 
to „a co třeba Beatles; jako 
tlukot bubnu?“ 
 
 
 
beetle=brouk 

rock’n’rollový klub, kde byli 
představeni 9.11.1961 



Kořeny a vznik 

 jejich hudební počátky 
ovlivňovaly americké 
styly: soul, rhythm and 
blues, rock’n’roll z 50.let 

 přidaly si vlastní hudební 
myšlenky a osobitý zvuk 

 jejich úspěch znamenal     
britskou invazi  do 
Ameriky 

 následovalo je mnoho 
jiných anglických kapel 

 na stránkách KARAOKE si vyslechněte píseň ,,I want to hold your hand“ 
která se držela 7. týdnů na 1. místě americké hitparády v r. 1964  



Kdo je kdo? 

John Winston Ono Lennon,  
 9. 10. 1940 Liverpool, Anglie 
zastřelen 8. 12. 1980 v New Yorku, USA 
 
zpěvák, skladatel, muzikant, malíř, 
herec, básník, mírový aktivista  

hrál na: 
kytaru, klavír, 
harmoniku, 
harmonium, 
varhany 
 



Sir James Paul McCartney  
18. 6. 1942 Liverpool, Anglie  
 
hudebník, zpěvák, skladatel 

hrál na: 
kytaru, 
basovou 
kytaru, 
klávesy, 
ukulele, 
mandolínu, 
flétnu, 
bicí-někdy 



hrál na: 
kytaru, 
baskytaru, 
slide kytaru, 
sitár, 
mandolínu, 
ukulele, 
klavír, 
harmoniku, 
tamburu  

George Harold Harrison 
25. 2. 1943 Liverpool, Anglie 
zemřel 29.11. 2001 v Los Angeles, USA 
 
 kytarista, zpěvák, skladatel , 
 hudební i filmový producent 



Ringo Starr (obliba prstenů) 
vlastním jménem Richard Starkey 
7. 7. 1940 Liverpool, Anglie 
 
bubeník, zpěvák, herec, skladatel 

hrál na: 
bicí, perkuse, klavír 



Co si pamatujete? 
 
oKde se narodili všichni 
členové skupiny? 
 
oKterý stát se stal jejich 
druhým domovem? 
 
oKolik členů již nežije? 
 
oJak získal bubeník 
skupiny svoji přezdívku? 
 
oProč se o nich mluví 
jako o Broucích? 
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The Beatles :<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beatles_Trenter_1963.jpg?uselang=cs?> 

Logo:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beatles_logo.svg?uselang=cs> 

John Lennon:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:John_Lennon_1964_001_cropped.png> 

                              <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lie_In_15_--    
_John_rehearses_Give_Peace_A_Chance.jpg> 

Paul, John, George:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paul,_George_%26_John.png> 

Paul McCartney:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paul_McCartney_black_and_white_2010.jpg> 

George Harrison:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:George_Harrison_1974.jpg> 

                                     <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:George_Harrison_1974.jpg> 

Ringo Star:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ringo_Starr_%282007%29.jpg> 

                       <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Beatles_in_America.JPG> 
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