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Očekávaný výstup:

Žák chápe kdy a za jakých okolností se dostávají
Přemyslovci do čela českého státu, dokáže
charakterizovat klíčové momenty spjaté s prvními
Přemyslovci, dokáže zařadit do kontextu ve
středoevropském
regionu,
pracuje
s dokumenty
vážícími se k danému období a umí v nich najít klíčové
informace.

Metodické poznámky:

Pracovní list je možné využít k samostatné práci, práci
ve dvojicích, či skupinové práci.

PRVNÍ PŘEMYSLOVCI (pracovní list)
1.

Doplň stručný zápis k dějinám Uher:
Uhry - ____________ století. Maďaři před rokem 955 ___________________. Sjednocování uskutečnil
rod _________________. Štěpán I. se stal kolem roku _________ prvním ____________ a dnes je
__________________ Maďarů, stejně jako __________________ Čechů a _________________
Poláků.

2.

Vytvoř správné dvojice:
1) Boleslav I.
2) Sámo
3) Mohamed
4) Rostislav
5) Boleslav II.
6) Štěpán I.

1)
2)
3)
4)
5)

3.

vyvraždění Slavníkovců
bitva na řece Lechu
zřízení pražského biskupství
první zmínka o Bořivojovi
zavraždění knížete Václava

a)
b)
c)
d)
e)
f)

připojil území Slavníkovců
vytvořil nové náboženství – islám
porazil Franky u Vogastisburku
povolal na Moravu Konstantina a
Metoděje
stal se prvním uherským králem
dal razit stříbrné mince v Čechách

a)
b)
c)
d)
e)

872
935
955
973
995

Dokumenty:
 A co se týče země Bújislava, tedy její délka do města Frága až k městu Kraková rovná se cestě
tří týdnů a hraničí po celé délce se zemí Turků. Město Frága je vystavěno z kamene a vápna a
je největším městem co do obchodu. Přicházejí sem z města Kraková Rusové a Slované se
zbožím. A ti z krajin Turků, moslimové, židé a Turci rovněž se zbožím a obchodními mincemi. Ti
vyvážejí od nich otroky, cín a různé kožešiny. Jejich země je nejlepší zemí severu a
nezásobovanější v potravinách. V městě Frága vyrábějí se sedla, uzdy, tlusté štíty, kterých se
užívá v těchto zemích. V zemi Bújimá zhotovují se též lehké šátečky z tenké tkaniny v podobě
síťky, které neslouží ničemu.
a) úryvek je ze zprávy židovského diplomata ________________________________ (uveď jeho
jméno), jež navštívil Čechy v roce 965.
b) za vlády kterého panovníka se jeho návštěva uskutečnila?
c) „lehké šátečky z tenké tkaniny“ sloužily k čemu?


…Proto i my jej králem ustanovujeme a potvrzujeme tak posvátné ustanovení schvalujeme a
království české štědře a beze všeho vymáhání peněz i obvyklé spravedlnosti našeho dvora
jemu a jeho nástupcům na věky propůjčujeme… ustanovujeme pak… že řečený jasný král nebo
jeho dědicové nejsou povinni chodit na žádný náš sněm… s tou výhradou, že kdybychom my
nebo naši nástupci byli v Římě korunováni, ponecháme na vůli řečenému králi Otakarovi nebo
jeho nástupcům, aby nám poslal tři sta oděnců nebo vyplatil tři sta hřiven…
a) o jaký dokument se jedná?
b) z kterého roku?
c) kým ustanovil císař Fridrich II. českého knížete?
d) jak se jmenoval český kníže?
e) je povinen císaři platit peníze?

PRVNÍ PŘEMYSLOVCI (řešení)
1.

Uhry – 10. století. Maďaři před rokem 955 kočovali. Sjednocování uskutečnil rod Arpádovců. Štěpán
I. se stal kolem roku 1000 prvním králem a dnes je patronem Maďarů, stejně jako Václav Čechů a
Vojtěch Poláků.

2.

1) f
2)c
3) b
4) d
5) a
6) e

1) e
2) c
3) d
4) a
5) b

3.

a) Ibrahím ibn Jákúb
b) Boleslava I.
c) jako platidlo

a) Zlatá bula sicilská
b) 1212
c) českým králem (dědičně i pro jeho
potomky)
d) Přemysl Otakar I.
e) ne, pro případ korunovace římského
císaře ponechává na rozhodnutí českého
krále, zda poskytne 300 oděnců či 300
hřiven stříbra
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