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/ Vystřihnout a nalepit do ČJS/ + odpověz na 1. - 3. úkol.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
V DOBÁCH PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT
SLAVNÍKOVCI A SVATÝ VOJTĚCH
Po vládě Boleslava I. nastoupil jeho syn Boleslav II. Naše země rozkvétala, vznikaly osady a města
plná kupců a obchodníků i z cizích zemí. Moc posiloval další knížecí rod Slavníkovci. Z tohoto rodu
pocházel i biskup Vojtěch. Byl to učený muž, studoval v Německu. Často pobýval v Římě u papeže
a byl přítelem německého císaře. Cestování ho zachránilo před smrtí, při přepadení sídla Slavníkovců.
Tento rod obýval území na severozápad a východ od Prahy. Přemyslovci se báli jejich vlivu a o moc.
Proto nakonec nechali v 10.století všechny členy rodu zabít a jejich hradiště LIBICE vypálili. Tak tento
rod násilně zanikl. Biskup Vojtěch se již nevrátil. Později byl při šíření křesťanství také zabit, a proto
byl církví prohlášen za svatého.

KOSMOVA KRONIKA
Tohle všechno zaznamenával učený a vzdělaný kněz KOSMAS. Kroniku psal v biskupství v Praze.
Na základě pověstí a předávaných vyprávění psal o naší nejstarší době - o dějinách v Čechách a na
Moravě. Kosmova kronika je psána LATINSKY. Tak se dozvídáme o svatém Vojtěchu, vyvraždění
Slavníkovců a také další příběhy o slavných knížatech z rodu Přemyslovců.
O knížeti OLDŘICHU a BOŽENĚ.
Oldřich byl syn Boleslava II. Byl prudké povahy, jezdil po okolí kolem Prahy, bavil se lovem zvěře
v lesích. Jednou zachránil věhlasný poustevník laň, kterou chtěl Oldřich ulovit. Oldřich to bral jako
boží znamení a na tom místě dal postavit Sázavský klášter, kde pak byly bohoslužby ve slovanském
jazyce. Za jeho vlády se natrvalo připojila MORAVA k Čechám. Také se píše, že si vzal za ženu Boženu,
kterou viděl u potoka prát prádlo. Přivedl si ji na Pražský hrad. Měli syna Břetislava.
Kníže BŘETISLAV a JITKA.
Břetislav I. byl smělý, úspěšný a patřil k nejslavnějším knížatům. Již v mládí mu byla svěřena vláda na
Moravě. Na severních a jižních hranicích dal budovat strážní hrady na obranu před nepřáteli. Stojí
dodnes. (Podle Břetislav = město jménem BŘECLAV). Jednou při návratu z Německa se mu cestou
zalíbila dívka - Jitka, dcera německého vévody. Břetislav se probil a unesl ji z cizího města do Prahy.
Jeho družina však byla pronásledovateli pobita. Ustanovil STAŘEŠINSKÝ ZÁKON = NEJSTARŠÍ SYN SE
VŽDY STANE KNÍŽETEM, aby se bratři nezabíjeli v boji o moc a jen spravovali malé části knížectví.
1. ÚKOL: Kdo dal vyvraždit Slavníkovce? _______________________________________________
2. ÚKOL: Kdo byl Kosmas a jakým jazykem psal kroniku? ___________________________________
3. ÚKOL: Kdo ustanovil a co je Stařešinský zákon? _________________________________________

