
Od 23. 3.  

Vlastivěda – dějiny  

Vláda prvních přemyslovských knížat 

uč. str.10 – 14 ( četba) 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230012/ (Bořivoj a Ludmila) 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230013/ (Sv. Václav) 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230014/ Boleslav II. 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230015/ Svatý Vojtěch – Slavníkovci 

 

Zápis do sešitu ( piš po částech): 

Přemyslovská knížata 

(začátek 10. stol.) 

 v tomto období nejsilnější kmen 

 ovládají území kolem řeky Vltavy 

 ostatní území získávají sňatky, dohodami nebo bojem 

Kníže Bořivoj 

 první Přemyslovec 

 manželka Ludmila 

 společně přijali křest na Moravě 

 pomáhali šíření křesťanství a vzdělaností  

 po návratu do Čech dali stavět kostely 

 vznikl románský stavební sloh -kruhové rotundy nebo baziliky 

(můžeš nakreslit rotundu do sešitu) 

 s příchodem křesťanství se začala šířit vzdělanost 

 v klášterech mniši ručně opisovali první knihy 

Kníže Spytihněv 

 následník Bořivoje 

 zemřel však bezdětný 

 

Kníže Vratislav I. 

 bratr Spytihněva 

 jeho ženou byla kněžna Drahomíra – pohanka 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230012/
https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230013/
https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230014/
https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230015/


 měli syna Václava a Boleslava 

Kníže Václav 

 když zemřel jeho otec, nedosáhl Václav dospělosti a vlády se chopila matka – kněžna Drahomíra 

 byl vychováván babičkou Ludmilou (Drahomíra se obávala vlivu kněžny Ludmily na Václava a 

nechala ji zavraždit) 

 Ludmila ho naučila číst i psát 

 knihy uvádějí, že byl laskavý a moudrý 

 vládne Václav 

 je zavražděn svým bratrem Boleslavem I. asi v r. 935 

 Václav i Ludmila byli církví prohlášeni za svaté 

 Václav je označován za ochránce národa 

 připomínáme si ho svátkem  - 28. září 

 

Kníže Boleslav I. 

 nazývaný Ukrutný, 

 rozšířil území přemyslovského státu o Moravu a Krakovsko 

 je považován za úspěšného panovníka 

 měl syna Boleslava II. 

Kníže Boleslav II 

 byl schopný panovník 

 za jeho vlády vzkvétá obchod 

 

Svatý Vojtěch 

 pochází z východních Čech z   rodu Slavníkovců  

 měl s pražským knížetem Boleslavem II. časté spory 

 kníže Boleslav II. nechal rod povraždit 

 biskup Vojtěch byl právě v cizině a do Čech se již nikdy nevrátil 

 byl zabit, když se pokoušel obracet na křesťanskou víru pohanské obyvatelstvo  

 za své zásluhy byl církví prohlášen za svatého 

 

 

http://www.zsdvoracka.cz/dokumenty/20102011/vyuka/vlastiveda/premyslovci.pd (dobrovolně na 

doplnění vědomostí) 

Opakování 

1. Jak získávali Přemyslovci nová území? 

2. Vypravuj podle osnovy 

 křest Bořivoje a Ludmily 

 stavba kostelů – románský sloh 

 sv. Václav –  

 vyvraždění Slavníkovců 

 

http://www.zsdvoracka.cz/dokumenty/20102011/vyuka/vlastiveda/premyslovci.pd


Naše vlast: 

 učebnice str. 29 - 30 

 pracovní list k učebnici str. 23/ 1. skupina 

Přírodověda – původní zadání. Referát 


