
Břetislav a Jitka 
Skupinová práce –skládání obrázku podle odpovědí na otázky od pravěku k Velkomoravské 

říši + pověsti 

 

Oblast: Člověk a jeho svět 

Předmět: Vlastivěda 

Tematický okruh: Lidé a čas 

        Počátky českého státu 

                   

 

Ročník: 4.  

Klíčová slova: pravěk, Keltové, Sámo, Slované, Velkomoravská říše, křesťanství, pověsti 

 

Metodika: Rozstříhat obrázek a tabulku s  odpověd´mi, oba papíry slepit k sobě. Odpovídat  

na očíslované otázky a  podle čísla otázky do číselné tabulky přilož odpověd´obrázkem 

nahoru.   

Pokud jsou všechny otázky zodpovězené,  přilepit celý obrázek na tabulku. Pod obrázek 

napsat, kdo na něm je. 

 

Zpracovala: 

Mgr. Hana Ženklová 

ZŠ Lingua Universal, Sovova 2, Litoměřice 

Vytvořeno: duben 2011 

Ověřeno ve výuce: 3.5. 2011, 4. třída 

 

Zpracováno v projektu:  

CZ.1.07/1.4.00/21.0644  

Šablona: V/2  

Sada: Vlastivěda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Břetislav a Jitka  - otázky  k obrázku 

Pokyny k práci:  

Rozstříhej obrázek a tabulku s  odpověd´mi (oba papíry slepit k sobě). 

Odpovídej na očíslované otázky a  podle čísla otázky do číselné tabulky  přilož odpověd´obrázkem 

nahoru. 

Pokud máš všechny otázky zodpovězené,  přilep celý obrázek na tabulku. 

Napiš, koho vidíš na obrázku. 

 

1. Jak se říká skupinám, ve kterých žil pračlověk? 

2. První známí obyvatelé na našem území byli? 

3. Kdo osídlil české země v 5.a 6. století? 

4. Jak se jmenoval  první opravdový stát, který vznikl na počátku 9. století na území dnešní 

Moravy a západního Slovenska? 

5. Který rod vládl ve Velkomoravské říši? 

6. Lidem,  kteří věřili ve více bohů se později říkalo: 

7. Kteří  lidé začali se stavbou kostelů, aby v nich uctívali jediného boha se nazývají : 

8. V jakém jazyce kázali Konstantin a Metoděj? 

9. Kde zemřel věrozvěst Cyril? 

10. Který kníže nechal vyhnat Metodějovy žáky z Velké Moravy? 

11. Kdo způsobil, že se Velkomoravská říše rozpadla? 

12. Příběhy z dávné minulosti, které jsou jen z části pravdivé se nazývají: 

13. Jak se jmenovala kněžna, která věštila slávu budoucímu městu Praze? 

14. Za koho se provdala tato kněžna? 

15. Šemíkův přítel byl: 

16. Naše pověsti české poprvé zaznamenal kronikář: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Odpovědi: 

1. Tlupy 

2. Keltové 

3. Slované 

4. Velká Morava 

5. Mojmírovci 

6. Pohani 

7. Křesťané 

8. Staroslověnština 

9. Řím 

10. Svatopluk 

11. Maďaři 

12. Pověsti 

13. Libuše 

14. Přemysl Oráč 

15. Horymír 

16. Kosmas 
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