Legenda o svatém Václavovi
Minulý čas
Odpovídejte na otázky.
Víte, kdo byli Přemyslovci1? Znáte z české historie nějakého Přemyslovce?
Znáte nějaké místo v Praze nebo v České republice spojené se svatým Václavem?
Den svatého Václava je v České republice státní svátek, tzv. Den české státnosti – rozumíte
tomu jménu? Kdy má Václav svátek?
Které další státní svátky v České republice znáte?
Doplňte slovesa v minulosti na správné místo.
vyprávět ● zavraždit ● začít ● vychovat ● vládnout ● podporovat ● oznámit ● narodit se

Svatý Václav je patronem české země a byl Přemyslovec – člen první významné
české dynastie2, která vládla do roku 1306. Václav žil v 10. století,
__________ kolem roku 907 – historici to nevědí přesně. Měl babičku
Ludmilu, která ho_________. Ludmila byla laskavá žena a dělala mnoho pro
chudé a nemocné lidi. Neměla dobrý vztah se snachou Drahomírou, matkou
Václava. Legenda říká, že Drahomíra poslala vrahy3 k Ludmile na hrad. Tito
muži ji v noci zabili. Bylo to v roce 921. Ludmila byla dobrá křesťanka, a tak
biskup __________, že je světice – legendy mluví o svaté Ludmile.
Václav _________ od roku 922 do roku 935. Byl to moudrý a vzdělaný kníže. Byl dobrý
křesťan a ____________ křesťanství. Dokončil kostel sv. Jiří a _______ na Pražském
hradě stavět kostel sv. Víta. Jeho bratr Boleslav ho roku 935 pozval na svůj hrad ve Staré
Boleslavi, protože se narodila jeho dcera, neteř Václava. Ráno 28. září šel Václav do kostela
jako každou neděli, ale Boleslav ho blízko dveří do kostela __________. Boleslav to udělal,
protože chtěl být sám vládce. Legenda říká, že měl Boleslav špatný pocit, že bratra zabil. Začal
proto v české zemi stavět kostely. Boleslav byl ale dobrý vládce a stavěl také hrady. Lidé si po
roce 935 o Václavovi ________ legendy. Od 10. století lidé uctívali4 knížete Václava jako
světce. Svatováclavská koruna je od 14. století symbol českého státu.
Spojte slova s významem.
a) patron
b) světice
c) světec
d) kostel
e) legenda
f) koruna

1. svatá žena
2. život, smrt a zázraky5 světce/světice
3. ochránce například rodiny, národa, země
4. znak moci vládce, který se nosí na hlavě
5. svatý muž
6. místo, kde se křesťané modlí

Přemyslovec (m., muž): pl. Přemyslovci
dynastie (f., židle) = rod, který vládne v zemi
3 vrah (m., student) = muž, který zabije člověka; žena je vražedkyně
4 uctívat (imperfektivum; uctíval jsem, uctívám, budu uctívat) = ctít, vážit si
5 zázrak (m., sešit) = nadpřirozená, nereálná věc
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