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                                                             KONTROLA 23. 10. 2020 

Zatímco se Velká Morava rozpadá, v Čechách svou moc upevňuje rod Přemyslovců. Prvním historicky 

doloženým přemyslovským knížetem je Bořivoj. Jeho předchůdce známe jen z bájí a pověstí 

CO VYPRÁVĚJÍ BÁJE A POVĚSTI? 

Po praotci Čechovi vládne kníže Krok, který má tři dcery. 

Libuše po otci přebírá vládu. Na výpomoc si poslala pro Přemysla. Našli ho jak oře, proto se mu říká Přemysl 

Oráč. 

Kazi má za manžela siláka Bivoje. 

Teta ovládá magii. 

Po smrti Libuše se ženy vzbouří proti vládě mužů. Chlapi však nakonec vyhrají. 

V Čechách, které patří Velké Moravě, vládne Přemyslovec Bořivoj. Bořivoj, jako pohan, nesmí sedět 

s křesťany o stolu, tak se dá se svou manželkou Ludmilou arcibiskupem Metodějem pokřtít. Bořivoj a Ludmila 

spolu mají dva syny – Vratislava a Spytihněva. 

Manželka Bořivoje, Ludmila, je díky svému příkladnému životu a mučednické smrti (byla zavražděna) později 

prohlášena za svatou. Vdova po Vratislavovi, synovi Bořivoje a Ludmily, vládychtivá Drahomíra nechává 

usmrtit svou tchýni Ludmilu. 

Syn Vratislava a Drahomíry, kníže Václav, umí číst a psát latinsky. To u panovníků nebylo zvykem. Kníže 

Václav byl velice vzdělaný, moudrý a statečný. 

Jeho bratr Boleslav se dostává k moci po té, co dá svého bratra zavraždit – 28.9.935. 

Vypráví se, že knížete Václava na cestách doprovázeli dva andělé. 

Kníže Václav je po své smrti prohlášen za svatého a stává se patronem (ochráncem) naší země.  

O jeho životě si lidé vyprávějí příběhy – jak pomáhal chudým a nemocným, boural žaláře a šibenice, 

vychovával pohanské děti ke křesťanské víře…Jednou prý, aby zabránil krveprolití, nabídl svému protivníkovi 

místo bitvy souboj. Záře nad jeho hlavou však spor vyřešila i bez souboje. Další pověst vypráví o rytířích a sv. 

Václavu, kteří jsou připraveni se svým vojskem v hoře Blaník pomoci české zemi, až  ji bude nejhůře. 

 

1. ZAKROUŽKUJ SPRÁVNÉ ODPOVĚDI, POMŮŽE TI PŘEDCHOZÍ TEXT A VIDEA 

Slovo patrom znamená ochránce. ANO NE 

Kněžna Libuše měla za manžela Bivoje. ANO NE 

Svatý Václav neměl bratra. ANO NE 

Sv. Ludmila i sv. Václav byli zavražděni. ANO NE 

Kníže Bořivoj se nechal pokřtít, protože nesměl, jako pohan, sedět s křesťany u 
stolu. 

ANO NE 

Kníže Václav uměl číst a psát. ANO NE 
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2. DOPLŇ RODOKMEN SV. VÁCLAVA 
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3. DOPLŇ A NAKRESLI MALÉHO VÁCLAVA 


