
Vlastivěda 5. třída – náhradní práce na týden 11. 5. - 15. 5. 
Dobrý den, 
minulý týden jsme na chvilku skočili z těch nejstarších českých dějin do historie novodobé. 
Určitě všichni víte, kolik je to let od konce Druhé světové války (2020 -1945), proto jsme si to také 
připomínali. Je to velmi významný den nejen pro naši zemi, ale pro celý svět.

Dnes se vrátíme v čase do dob dávno minulých. Až k počátkům českého státu. 
Nejsilnějším ze všech slovanských kmenů byl kmen Přemyslovců.
Postupně na území Velké Moravy vzniklo České knížectví, kde vládl rod Přemyslovců. 
Za svého předka považovali Přemysla Oráče. 
Pověst o Přemyslu Oráči:
https://www.youtube.com/watch?v=OGO1axnYUzc 

Z velkomoravské říše přijali Přemyslovci křesťanství.
Nejvýznamnější panovník z řad Přemyslovců byl 

Václav I. - Svatý Václav 

video: https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs 
- byl to oblíbený panovník České země
- dobře se choval k chudým lidem
- byl udatný bojovník
- nechtěl vést války se sousedními státy
- platil sousední Německé říši poplatky za mír – to se nelíbilo jeho bratru Boleslavovi
- bratr Boleslav ho nechal zavraždit
- brzy po jeho smrti se začaly vyprávět pověsti
- později byl prohlášen za svatého
- podle pověsti Svatý Václav se svým vojskem spí v hoře Blaník a čeká, až bude českému národu 
nejhůř, aby mu vyjeli na pomoc
- výročí dne, kdy byl bratrem zavražděn si připomínáme každý rok jako státní svátek 28. 9.
- jeho podobu máme i na dvacetikoruně

Úkol:
Porovnej velikost naší země za dob
Přemyslovců a nyní podle mapky.

Velikost Českého knížectví je označena žlutě

V příloze najdeš dva pracovní listy.
Jeden je opakování Starých Slovanů a
druhý k Českým zemím. 

Mějte se hezky! M. Kárníková
Zdroje:
https://www.youtube.com/watch?v=OGO1axnYUzc 
https://cestujemeceskem.cz/pomnik-svateho-vaclava/ 
https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs 
pracovní listy: Lidé a čas – pracovní sešit Nakladatelství Seprima ISBN978807216-290-1
mapka .  Učebnice Lidé a čas nakladatelství Septima ISBN 978-80-7216-289-5

https://www.youtube.com/watch?v=OGO1axnYUzc
https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs
https://cestujemeceskem.cz/pomnik-svateho-vaclava/
https://www.youtube.com/watch?v=OGO1axnYUzc
https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs





