Pracovní list pro ŽÁKY

OD SÁMA PO HUSA
ÚKOL 1)
Jistě znáte pověst o praotci Čechovi. Víte ale, na kterém místě
pronesl památnou větu: „To je
ona, země zaslíbená, mlékem
a strdím oplývající“?
a) na Sněžce
b) na Řípu
c) na Vyšehradě
ÚKOL 2)
Když se Sámo postavil do čela Slovanských kmenů,
s kým bojovali?
a) s Germány
b) s Markomany
c) s Avary
ÚKOL 3)
Kdo údajně pronesl větu: „Vidím město veliké, jehož sláva bude hvězd se
dotýkati“?
a) Libuše

b) Kazi

c) Krok

ÚKOL 4)
Do příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu se bohoslužby
sloužily v latině. Po jejich příchodu se začaly sloužit v:
a) češtině

c) němčině

b) staroslověnštině

d) řečtině

Planetárium Praha
ÚKOL 5)
Kdo přijal nové jméno Cyril?
a) Svatopluk
b) Konstantin
c) Metoděj
ÚKOL 6)
Jak se jmenoval nejstarší kostel v Čechách, založený Bořivojem I.?
a) kostel Panny Marie na Pražském hradě
b) kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
c) kostel sv. Klimenta na Levém Hradci
ÚKOL 7)
Kdo nechal zavraždit Václava, syna Vratislava?
a) jeho bratr Boleslav
b) jeho matka Drahomíra
c) jeho babička Ludmila
ÚKOL 8)
Co je to primogenitura?
a) nástupnictví nejmladšího syna
b) k moci se dostává ten nejsilnější
c) nástupnictví prvorozeného syna
ÚKOL 9)
V roce 1212 byla vydána Zlatá bula sicilská. Za jakého to bylo panovníka?
a) Přemysla Otakara I.
b) Přemysla Otakara II.
c) Václava III.
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ÚKOL 10)
V jaké bitvě zahynul Přemysl Otakar II.?
a) v bitvě u Kresčaku

c) v bitvě na Moravském poli

b) v bitvě u Olomouce
ÚKOL 11)
Kdo to byli minesengři?
a) zpěváci milostných písní

c) pekaři žitného chleba

b) královští zbrojnoši

d) prodejci mincí

ÚKOL 12)
Kdo založil Nové Město pražské?
a) Václav III.

b) Jan Lucemburský

c) Karel IV.
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ÚKOL 13)
Která manželka Karla IV. proslula svojí silou? (Říkalo se o ní, že láme meče.)
a) Anna Svídnická
b) Blanka z Valois
c) Alžběta Pomořanská
ÚKOL 14)
V jakém stylu je postaven Karlův most?
a) baroko

b) gotika

c) renesance

ÚKOL 15)
V jaké kapli kázal Jan Hus?
a) v kapli na Pražském hradě
b) v Betlémské kapli
c) v kapli sv. Petra

ÚKOL 16)
Kdy a kde byl upálen Jan Hus? Doplň:
______________________________________________
______________________________________________

