
ČJS_4A_PL-čjs-březen A     / Vystřihnout a nalepit do ČJS/ + odpověz na 1. - 7. úkol. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DÁVNÍ SLOVANÉ 

Na našem území žily od pravěku tlupy lidí a neustále se střídaly. Prvními obyvatel, kdy známe jejich 

jména byli národ Keltů – jeden jejich kmen se jmenoval Bójové ( od nich  máme asi pojmenování 

Bohemia = Čechy).  Pak je střídali Germáni. A nakonec v 5. století přišli od východu SLOVANÉ. Aby je 

nepodrobily další národy slovanské kmeny se spojili a stavěli osady a opevněná hradiště. Podle 

pověstí je vedl kupec SÁMO - odvážný válečník.  Tak vznikla SÁMOVA ŘÍŠE. Po jeho smrti říše zanikla. 

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 

V. 9. století vznikl na našem území nový stát pod vedením rodu Mojmírovců na obranu území – 

vzniká VELKOMORAVSKÁ  ŘÍŠE.  V okolí v osadách žijí zemědělci.  Budují se opevněné dvorce a 

hradiště. V nich žijí lidé vedle knížat - bojovníci, obchodníci a řemeslníci (hrnčíři, kováři, hutníci – 

zbraně a šperky.) Obchodníci provádí odchod se sousedními a vzdálenějšími zeměmi. 

KONSTANTIN  A METODĚJ 

Slované věří v různé přírodní bohy a bůžky - pohanství. Ĺidé ale začínají věřit i v jediného boha 

křesťanského Boha – křesťanství.  Nechávají se pokřtít od knězů.  Začínají stavět malé dřevěné a 

kamenné kostely. Aby knězům lidé rozuměli, povolal kníže Rastislav jiné nové učitele víry kněží - 

věrozvěsty z Soluně (umí slovanský jazyk !).  Tak přišli KONSTANTIN  a METODĚJ. 

Konstantin vymyslel nové SLOVANSKÉ písmo HLAHOLICI a přeložil do ní bibli. Kázali v kostelích ve 

staroslovanštině. Zakládají nové kostely. Obhajují své učení u papeže v Římě   

a Konstantin přijímá nové jméno Cyril a brzy potom umírá v Římě. Metoděj se vrací na Moravu, šíří 

víru dále. Pro jsou oba pak prohlášeni za svaté.  Jenže za knížete Svatopluka je Metoděj se svými žáky 

vyhnán z Moravy na jih Evropy a povoláni jsou zpět němečtí (franští) kněží - jejich řeč je zase latina. 

Ale přesto za vlády Svatopluka je Velkomoravská říše nejmocnější.  

 

1. ÚKOL: Podle koho se jmenují Čechové? _____________________________ 

2. ÚKOL: Co staví Slované na obranu? ________________________________ 

3. ÚKOL: Podle koho je Sámova říše? _________________________________ 

3. ÚKOL: Kdo je pohan? ___________________________________________ 

4. ÚKOL: Jak se jmenovali zvěrozvěstové? ______________________________ 

5. ÚKOL: Kdo je pozval?         _____________________________ 

6. ÚKOL: Jak se jmenuje jejich  písmo? _____________________________ 

7. ÚKOL: Za koho je  Velkomoravská říše nejmocnější ?  _________________________________ 


