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Pracovní list – skupinová práce 

Velkomoravská říše, Přemyslovci 

Panovníci Velké Moravy jsou – ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

Konstantin a Metoděj přišli na Velkou Moravu proto, aby…………………………………………………………………… 

Velkomoravská říše trvala asi …………let a zanikla proto, že…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Znám tato přemyslovská knížata (+ připiš k nim, o co  se zasloužili nebo čím jsou známí)………………….. 

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

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

Svatořečen( prohlášen za svatého) byl přemyslovský kníže: ………………………………………………………………. 

Co měli v erbu Přemyslovci?…………………………………………………. 

Později se znakem českého království stal …………………………………………….. 

Opatření, které ustanovuje, že na český trůn dosedne po otci vždy prvorozený syn bylo zpečetěno za 

vlády krále:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tento dokument byl vydán roku………….. a jmenuje se:……………………………………………………………………….. 

Králi Přemyslu Otakarovi II. se říká ………………………………………………….., protože……………………………………. 

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

Za vlády Václava II. se razí nové mince – ………………………………………………. 

Poslední přemyslovský král byl………………………. ,zemřel v roce…………………………… v ………………………….. 

Tím Přemyslovci vymřeli …………………………. – to znamená, že………………………………………………………………. 

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

Jaký umělecký sloh se rozšířil v 11.-13.století?......................................................................................... 

Nakresli rotundu 

 

 

 

 

 



Pracovní list – skupinová práce - řešení 

Velkomoravská říše, Přemyslovci 

Panovníci Velké Moravy jsou – Mojmír I., Rastislav, Svatopluk, Mojmír II. 

Konstantin a Metoděj přišli na Velkou Moravu proto, aby šířili křesťanskou víru 

Velkomoravská říše trvala asi 80 let a zanikla proto, že sílily nájezdy kočovných kmenů na VM a také 

vnitřní spory o vládu nad říší. 

Znám tato přemyslovská knížata (+ připiš k nim, o co se zasloužili nebo čím jsou známí 

 Bořivoj - 1. historicky doložený přemyslovský kníže, pokřtěn, manželka Ludmila 

Václav – svatořečen, schopný, vzdělaný panovník 

Oldřich – za jeho vlády byla natrvalo připojena Morava. Podle pověsti se oženil s pradlenou Boženou. 

Břetislav – stanovil pravidla nástupnictví v přemysl.rodě – vládnout bude vždy nejstarší syn. Manželku 

Jitku unesl podle pověsti z kláštera. 

Svatořečen( prohlášen za svatého) byl přemyslovský kníže: Václav 

Co měli v erbu Přemyslovci?Černou orlici 

Později se znakem českého království stal lev. 

Opatření, které ustanovuje, že na český trůn dosedne po otci vždy prvorozený syn bylo zpečetěno za 

vlády krále Přemysla Otakara I. 

Tento dokument byl vydán roku 1212 a jmenuje se Zlatá bula sicilská. 

Králi Přemyslu Otakarovi II. se říká král železný a zlatý protože byl bohatý a byl úspěšný válečník. 

Za vlády Václava II. se razí nové mince – pražské groše 

Poslední přemyslovský král byl Václav III.,zemřel v roce 1306 v …Olomouci. Tím Přemyslovci vymřeli 

po meči – to znamená, že již nebyl naživu žádný mužský dědic. 

Jaký umělecký sloh se rozšířil v 11.-13.století? Románský sloh . 

Nakresli rotundu – např. 
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