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Od pravěku po Přemyslovce / opakování z vlastivědy /

1.    Odkud se dovídáme o životě pravěkých lidí?

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

2.    Kde pravěcí lidé bydleli?...........................................................................
       
       Čím se živili?..............................................................................................

       Z čeho vyráběli nástroje a zbraně?..........................................................

3.    Kdo sjednotil Slovany? …………………………………………………..

4.    Který kníže založil Velkomoravskou říši ?..............................................

       Koho pozval kníže Rastislav na Velkou Moravu?...................................

       ………………………………………………………………………………

5.    Kdo pro nás zachoval pověsti z dávných časů?........................................

       Jak se jeho dílo nazývalo?..........................................................................
     
       Jakým jazykem bylo napsáno?..................................................................

6.    Napiš jména šesti postav ze starých pověstí:

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

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

7.    Doplň věty:

       Knížete Václava vychovávala …………………………………………….,

       naučila ho ………………….. a ……………………… Kníže Václav byl

       /doplň vlastnosti / : ………………….. , ………………, ……………….  .

8.     Jak kníže Václav zahynul a kdo se stal knížetem po jeho smrti?

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



  9.    Z jakého rodu byl kníže Václav? ………………………………………

10.    Spoj , co k sobě patří:

1. KOSMAS                              A.   HLAHOLICE
             

2. CYRIL A METODĚJ          B.   BRATR sv. VÁCLAVA
         

3. BOLESLAV                          C.   PRVNÍ KRONIKÁŘ

4. PŘEMYSL OTAKAR II.     D.   POZVAL KONSTANTINA A ………….

5. RASTISLAV                         E.   KRÁL „ ŽELEZNÝ A ZLATÝ“

Teď tě čeká malý testík.

Vyber správnou odpověď a zakroužkuj ji.

1. Nejstarší název Čech  / BOHEMIA/ vznikl podle:                                         
                          a/ Germánů
                          b/ keltského kmene Bójů     

                                          c/ uctívaného boha
   

2. Pohané věřili : a/ v jednoho Boha
                          b/ ve více bohů
                          c/ nevěřili v bohy 

3. Nejstarší kamenné stavby se nazývají :  
                          a/ hrady a zámky
                          b/ hradiště 
                          c/  rotundy a baziliky

4. Hlaholice je :   a/  píseň
                          b/ slovanské písmo
                          c/  název první knihy   



Správné odpovědi:

Od pravěku po Přemyslovce / opakování z vlastivědy /

1.    Odkud se dovídáme o životě pravěkých lidí?
                    Z archeologických vykopávek.
        ……………………………………………………………………………………….
                                                                   V jeskyních a později v chýších.

2.    Kde pravěcí lidé bydleli?.........................................................................
                                             Lovem a sběrem plodů …….
       Čím se živili?..............................................................................................
                                                                       Především z kamenů, šlach….
       Z čeho vyráběli nástroje a zbraně?..........................................................
                                                                      Kupec  Sámo.
3.    Kdo sjednotil Slovany? …………………………………………………..
                                                                                      Mojmír
4.    Který kníže založil Velkomoravskou říši ?..............................................
                                                                                               Konstantina 
       Koho pozval kníže Rastislav na Velkou Moravu?...................................
          / Cyrila /  a Metoděje
       ………………………………………………………………………………
                                                                                          Kosmas
5.    Kdo pro nás zachoval pověsti z dávných časů?........................................
                                                    Kosmova Kronika česká
       Jak se jeho dílo nazývalo?..........................................................................
                                                                  latinsky
       Jakým jazykem bylo napsáno?..................................................................

6.    Napiš jména šesti postav ze starých pověstí:

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

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

7.    Doplň věty:
                                                                 Babička Ludmila
       Knížete Václava vychovávala …………………………………………….,
                              číst                                psát
       naučila ho ………………….. a ……………………… Kníže Václav byl
                                        laskavý                    moudrý              statečný
       /doplň vlastnosti / : ………………….. , ………………, ……………….  .



8.     Jak kníže Václav zahynul a kdo se stal knížetem po jeho smrti?
         Byl zavražděn bratrem Boleslavem.    Vládu převzal Boleslav.
        ……………………………………………………………………………….    
9.    Z jakého rodu byl kníže Václav? ……Přemyslovec………………………

10.    Spoj , co k sobě patří:

1. KOSMAS                              A.   HLAHOLICE
             

2. CYRIL A METODĚJ          B.   BRATR sv. VÁCLAVA
         

3. BOLESLAV                          C.   PRVNÍ KRONIKÁŘ

4. PŘEMYSL OTAKAR II.     D.   POZVAL KONSTANTINA A ………….

5. RASTISLAV                         E.   KRÁL „ ŽELEZNÝ A ZLATÝ“
1 – C, 2 – A, 3 – B, 4 – E, 5 - D    

Teď tě čeká malý testík.

Vyber správnou odpověď a zakroužkuj ji.

1. Nejstarší název Čech  / BOHEMIA/ vznikl podle:                                         
                          a/ Germánů
                          b/ keltského kmene Bójů     

                                          c/ uctívaného boha
   

2. Pohané věřili : a/ v jednoho Boha
                          b/ ve více bohů
                          c/ nevěřili v bohy 

3. Nejstarší kamenné stavby se nazývají :  
                          a/ hrady a zámky
                          b/ hradiště 
                          c/  rotundy a baziliky

4. Hlaholice je :   a/  píseň
                          b/ slovanské písmo
                          c/  název první knihy   



Materiál byl vytvořen v programu WORD 2010

                           
                           




